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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1.577, de 17 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 025/2021 - GPM/NP, editado pelo Prefeito Munici-
pal de Novo Progresso, que declara “situação de emergência”, em virtude 
das fortes chuvas nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 025/2021 - GPM/NP, editado pelo Prefeito Mu-
nicipal de Novo Progresso, que declara “situação de emergência” em áreas 
daquele Município, afetadas por fortes chuvas;
considerando o Parecer Técnico nº 05/Seção-Pa, de 03 de maio de 2021, 
que opinou pelo reconhecimento de situação de emergência no Município 
de Novo Progresso;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/389895,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 025/2021 - GPM/NP, editado pelo Prefeito 
Municipal de Novo Progresso, que declara “situação de emergência”, em 
áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 656937

d e c r e t o Nº 1558, de 11 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 17.860.070,40 para atender à programação cons-
tante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no va-
lor de r$ 17.860.070,40 (dezessete Milhões, oitocentos e Sessenta Mil, 
Setenta reais e Quarenta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0149 339030 1.016.400,00

901011030215077684 – fES 0149 339039 375.600,00

901011030215077684 – fES 0149 335043 16.410.624,00

901011030215077684 – fES 0149 334181 57.446,40

                                                                                           ToTal 17.860.070,40
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215078289 - fES 0149 449052 9.282.677,00

901011030515078302 - fES 0149 449052 3.000.000,00

901011030215078878 - fES 0149 339039 5.097.393,40

901011030215078289 - fES 0149 449052 480.000,00

                                                                                            ToTal 17.860.070,40

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.581, de 
12/05/2021.

d e c r e t o  Nº 1574, de 17 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$ 1.243.912,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.243.912,00 (Hum Milhão, duzentos 
e Quarenta e Três Mil, Novecentos e doze reais), para atender à progra-
mação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0101 339030 271.300,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 339030 252.612,00

572012884600009010 - EMaTEr 0101 319091 720.000,00

ToTal 1.243.912,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012012212978338 - SEdaP 0101 449052 105.000,00

141012012615088238 - SEdaP 0101 449052 105.000,00

141012060814918704 - SEdaP 0101 334041 20.000,00

141012060814918704 - SEdaP 0101 335041 29.500,00

141012060814918704 - SEdaP 0101 339039 96.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 5.800,00

141012060814918709 - SEdaP 0101 339039 120.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 449052 42.612,00

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 720.000,00

ToTal 1.243.912,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 656944

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 770/2021-ccG de 17 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/519551,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 17 a 
19 de maio de 2021, a fi m de cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 771/2021-ccG de 17 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
r E S o l V E:
i. exonerar lUiZ MarcElo do ValE VarEla do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade.
ii. nomear BrUNo TiMÓTEo SilVa rEZENdE para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 656936

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 13/2021-ccG/Pa.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: SErVicEliNE coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS 
lTda – ME, inscrita no cNPJ sob o nº. 09.107.461/0001-32.
ENdErEÇo: avenida Júlio césar, nº 3318, conjunto Bela Vista, Bairro Val 
de caes, cEP 66.617-420, Belém/Pa.
oBJETo: contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de 
copeiro, para atender a da casa civil da Governadoria do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: lei nº. 8.666/93 decreto nº 10.024/2019 e decreto Esta-
dual nº 534/2020.
daTa da aSSiNaTUra: 17/05/2021.
ViGÊNcia: 17/05/2021 a 16/05/2022.
Valor GloBal: r$ 100.239,48 (cem mil duzentos e trinta e nove reais e 
quarenta e oito centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339037; ação: 213476;
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 656731

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 12/2017-ccG/Pa.
Termo aditivo: 5º
contrato: 12/2017 – ccG/Pa
objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº. 12/2017-ccG por mais 12 
(doze) meses, com reajuste do valor contratual com base no iPca.
fundamento: art. 57, ii c/c 65, ii, alínea “d” da lei n. 8.666/93.
data da assinatura: 11/05/2021.
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2022.
Valor anual: r$ 59.240,66 (cinquenta e nove mil duzentos e quarenta reais 
e sessenta e seis centavos).
Exercício: 2021.
orçamento:
Órgão: 11105; função: 04;Subfunção: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 233368.
contratada: PriMMa SErViÇoS PoSTUMoS & aMBUlaNciaS lTda-EPP. 
cNPJ Nº 00.991.744/0001-15
Endereço: avenida Governador José Malcher, nº 1946, Nazaré, cEP: 
66.060-230, Belém/Pa.
ordenador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 656686
eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 10/2019-ccG/Pa.
Termo aditivo: 2º
contrato: 10/2019 – ccG/Pa
objeto: Prorrogação do contrato nº. 10/2019-ccG, por mais 12 (doze) 
meses e repactuação no valor do contrato no percentual de 20% (vinte 
por cento).
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fundamento: art. 57, ii c/c 65, ii, alínea “d” da lei n. 8.666/93.
data da assinatura: 14/05/2021.
Vigência: 15/05/2021 a 14/05/2022.
Valor anual: r$ 33.930,00 (trinta e três mil novecentos e trinta reais).
Exercício: 2021.
orçamento:
Órgão: 11105; função: 04; Subfunção: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339040; ação: 2213476
contratado: dioGo NoBrE cardoSo 04156879500 – SErViMiX, inscrita 
no cNPJ sob n° 26.755.386/0001-35.
Endereço: rua Santa luzia, nº 459 – cEP: 49.010-310 – centro – aracaju – SE
ordenador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 656690

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 318/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/517656, de 14/05/2021;
rESolVE:
designar o servidor MaTHEUS MoNTEiro dE oliVEira, matrícula funcio-
nal nº 5959034/ 1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, lota-
do na coordenadoria de controle interno, para desempenhar a função de 
agente Público de controle-aPc, no âmbito desta casa civil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 656771

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 046/2021 – cMG, de 17 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 086, de 11 de dezembro de 
2000, da auditoria Geral do Estado, que regulamenta a operacionalidade 
do Módulo aUdicoN do SiafEM/Pa, instituído pelo decreto nº 1.783/96, 
para fins de instrução e organização dos processos de prestação de contas 
da administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que a Portaria em referência define o Agente Público de 
controle – aPc como o responsável pelo registro das conformidades diárias 
no SiafEM/Pa, em cada órgão do Estado;
coNSidEraNdo que o agente Público de controle está consolidado pelo 
Decreto Estadual nº 5.218, de 26 de março de 2002, que o define como 
auxiliar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno, cujo 
órgão central é a auditoria Geral do Estado – aGE/Pa;
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de nomeação da servidora que 
compõe a coordenadoria de controle interno da casa Militar da Governa-
doria do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º – Nomear para a função de aGENTE PÚBlico dE coNTrolE a 
servidora abaixo relacionada, pertencente à coordenadoria de controle in-
terno da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará:

NoME Gleise Maria Moraes cordeiro

carGo assessor operacional i

NoMEaÇÃo doE nº 34.583, de 14 de maio de 2021

cPf 691.476.802-10

Mf 57232263

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 17 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 656824

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 043/2021 – sF/cMG, 
de 17 de Maio de 2021

 Suprido: JoNaS VilHENa cardoSo, cPf nº 019.319.092-37, assessor 
administrativo ii; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 656820

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 334/2021 – di/cMG, 
de 17 de Maio de 2021

 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém/Pa; destinos: Xinguara/Pa e rio Maria/Pa; Período: 10 a 
14/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidora: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima oliveira, cPf nº 
328.754.282-68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656796
eXtrato de Portaria Nº 335/2021 – di/cMG, 

de 17 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: abaetetuba/Pa; Pe-
ríodo: 06/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: 
caP QoPM rubens alan da costa Barros, cPf nº 687.849.882-15; ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656800
eXtrato de Portaria Nº 337/2021 – di/cMG, 

de 17 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destinos: Xinguara/Pa e rio 
Maria/Pa; Período: 10 a 14/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimen-
tação) 4,0 (pousada); Servidores: cB BM francisco dyame da conceição 
Silva, cPf nº 713.414.712-68 e cB PM Mario alesandro araujo ferreira, 
cPf nº 701.743.772-15; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Jú-
nior;

Protocolo: 656803
eXtrato de Portaria Nº 338/2021 – di/cMG, 

de 17 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: itaituba/Pa; Período: 11 a 15/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: SUB TEN PM r/r Hum-
berto dias da Silva, cPf nº 223.639.712-72; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656805
 eXtrato de Portaria Nº 339/2021 – di/cMG, 

de 17 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Brasília/df; Período: 
17 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues, cPf 
nº 462.525.762-04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 656806
eXtrato de Portaria Nº 340/2021 – di/cMG, 

de 17 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Marapanim/Pa; Perí-
odo: 28/04/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidores: 
cB PM robson fernandes furtado, cPf nº 817.953.272-00 e cB PM Shir-
lene oliveira de Brito, cPf nº 010.795.132-05; ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656807
 eXtrato de Portaria Nº 336/2021 – di/cMG, 

de 17 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); Servidor: 2º SGT PM r/r Wilson 
Junior Tavares do Nascimento, cPf nº 300.556.872-53; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656802
eXtrato de Portaria Nº 341/2021 – di/cMG, 

de 17 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Marapanim/Pa; Perí-
odo: 30/04/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidores: 
cB PM Thiago Eugênio Nunes de alencar, cPf nº 923.710.942-34 e cB PM 
Shirlene oliveira de Brito, cPf nº 010.795.132-05; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656810
 eXtrato de Portaria Nº 342/2021 – di/cMG, 

de 17 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: aurora do Pará/Pa; Período: 12 a 14/05/2021; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidora: cristiane lopes, cPf 
nº 012.989.352-88; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656811
 eXtrato de Portaria Nº 343/2021 – di/cMG, 

de 17 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: afuá/Pa; Período: 
15 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: cB PM Joselito Mendes Santos, cPf nº 000.678.602-22; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656813
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 eXtrato de Portaria Nº 344/2021 – di/cMG, 
de 17 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: oriximiná/Pa; Pe-
ríodo: 15 a 18/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); Servidor: 1° SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, cPf nº 
429.740.972-00; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656814
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 077 de 14 Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na lei
13.019/2014 e alterações.
Nº do TErMo dE foMENTo: 04.2021- aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará 
WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, inscrito no cNPJ15.279.114/0001-90
oBJETo: Execução do “Projeto de intervenção para a redução do consumo 
de álcool e drogas por adolescentes e jovens nas periferias.
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 07/05/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional:55588559, Servidora efetiva.
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Jhon Keven cavalcante campos, 
identidade funcional: 5948814/1, Servidor comissionado.
GaBiNETE do PrESidENTE, 14 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 656570

.

.

errata
.

ERRATA DO EXTRATO publicado no Diário Oficial do Estado Nº 
34.578 de 10 de Maio de 2021, pág.6 , Protocolo: 653834
oNde se LÊ:
EXTraTo do coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 004/2021
Leia-se:
EXTraTo do TErMo dE foMENTo Nº 004/2021
GaBiNETE do PrESidENTE, 14 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 656565

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 379/2021- daF/sePLad de 11 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccGde 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 
e as quelhe foram delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/354532, de 06 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor francisco Eduardo Martins Nunes, funcional nº 
5956013/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, para 
a função de fiscal e o servidor fábio Braga cavalcante, id. funcional nº 
57176191/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática/
diretor de Tecnologia da informação, para a função de Suplente, devendo 
ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 15/2021- SE-
PLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa fa dE oliVEira aUToMaÇÃo E 
ENErGia – faTEc.

2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 656744

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 395/2021-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 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°: 73243, e os termos do Processo nº 
2021/471167,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 45 (quarenta e cinco) dias de licença para 
Tratamento de Saúde ao servidor iJaNil SardiNHa JUNior, id. funcional 
nº. 57212616/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado 
no Núcleo de controle interno, no período de 30/03/2021 a 15/05/2021.
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: 656647
Portaria Nº 396/2021-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 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°: 74112, e os termos do Processo nº 
2021/496439,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 12 (doze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde a servidora SoNia HElENa SaNToS MaToS da cUNHa, id. 
funcional nº. 3905/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tada na coordenadoria de Estágio Probatório e curricular, no período de 
23/03/2021 a 03/04/2021.
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: 656650

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 14/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, Empresa Pública, com personalida-
de jurídica própria de direito privado, constituída na forma da lei Estadual 
nº 5.460/88, inscrita no cNPJ sob o nº. 05.059.613/0001-18, com sede 
na rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo do Estado, 
distrito de icoaraci, cEP: 66820-000, Belém-Pa
oBJETo: Prestação de Serviços de digitalização em formato Pdf, com re-
cebimento, Migração, digitalização, conferência, validação, gestão de qua-
lidade, descarte, tratamento de imagens e indexação de autos de pron-
tuários de perícia médica e outros documentos, conforme orientações e 
especificações contidas no Termo de Referência e na Proposta Comercial 
da ProdEPa nº 091/2021.
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
ViGÊNcia: 14/05/2021 à 13/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 656701

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 16/2020 – sePLad
objeto: Substituição do item TaBlET marca/fabricante aPPlE 10.5” retina 
modelo apple air 3ª Gen 64Gb Wi-fi cinza Espacial -MUUJ2BZ/a conforme 
licitado no Processo nº 2020/229482 e em observância às disposições da 
lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do 
decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 016/2020, pelo modelo superior MYfM2BZ/a - iPad air 10.9 
Wf 64GB ciNZa ESPacial sem alterações contratuais
data de assinatura: 12/05/2021.
Vigência: 21/10/2020 a 21/10/2021.
contratado: ViXBoT SolUÇÕES EM iNforMáTica lTda–EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 21.997.155/0001-14, sediada na SHcGN cr Qd 
702/703 S/N – Bloco “a” loJa 47 ParTE Gl – asa Norte - cEP: 70.720-
61 - Brasília df.
ordenadora: SHirlEY SaMPaio GHaSSaN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656425
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FÉrias
.

Portaria Nº 399/2021-daF/sePLad, de 17 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: 2021/488905,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora aNa lUcia 
NaSciMENTo fEio id. funcional 180424/1, ocupante do cargo de Enfer-
meiro, lo tada na coordenadoria de Saúde ocupacional e Segurança do 
Trabalho – dSo/SEPlad, no período de 05 de julho de 2021 a 14 de julho 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 30 de março de 2020 a 29 de 
março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656675
Portaria Nº 394/2021-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 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: 2021/501559,
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora liVia GE-
orGia da cUNHa Nacif, id. funcional 5945866/2, ocupante do cargo de 
assessor de analise Normativa, lo tada na consultoria Jurídica – SEPlad, 
no período de 07 de junho de 2021 a 26 de junho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.
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: 656416

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 397/2021-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 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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, o Processo n° 2021/514222;
r E S o l V E:
forMaliZar o afastamento do servidor JacKSoN NEY raMoS Garcia, id. 
funcional nº 55587792/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/
Gerente, lo tado na coordenadoria de Suporte, a contar de 03/05/2021, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de Pessoa da família.
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: 656652
Portaria Nº. 065/2021-Gs/sePLad  de 12 de Maio de 2021
 a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doE nº 35.051 de 
05 de dezembro de 2019 e pelo § 1º do art. 3º do decreto nº 1.504, de 
26 de abril de 2021; e,
coNSidEraNdo o estatuído pelos arts. 2º e 3º do decreto nº 1.504, de 
26 de abril de 2021,
rESolVE:
art. 1º designar os servidores públicos abaixo nominados, para compor o 
grupo de trabalho instituído pelo art. 2º, do decreto nº 1.504, de 26 de 
abril de 2021:
i – Josynélia Tavares raiol, consultora Jurídica, identidade funcional nº 
57197304/2;
ii – Gabriel Perez rodrigues, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5914177/2;
iii – iris alves Miranda Negrão, Técnica de administração e finanças, iden-
tidade funcional nº 54191225/4;
iV – adriana franco Borges Gouveia, Procuradora do Estado, identidade 
funcional nº 54188221/1;
V – Gustavo Tavares Monteiro, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5896362/1;
Vi – luiz alves de azevedo, auditor de finanças e controle, identidade 
funcional nº 8002568/1;

Vii – Marcelo de lima Paredes, auditor de finanças e controle, identidade 
funcional nº 5759765/2; e
Viii – Jonathan Souza, Gerente de Grupo Técnico, identidade funcional 
nº. 5945967;
art. 2º o grupo de trabalho terá a duração de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da publicação deste ato, podendo ser prorrogado.
art. 3º a participação no grupo de trabalho não acarretará qualquer au-
mento de despesa, em face do estatuído no decreto nº 955, de 12 de 
agosto de 2020 e no art. 4º, do decreto nº 1.504, de 26 de abril de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração – SEPlad

Protocolo: 656623

Portaria Nº 122, de 17/05/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 148.000,00 (cento e Quarenta e oito Mil reais), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 
2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0101 339030 28.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 339030 110.000,00

311010612212978338 - cBM 0101 339147 10.000,00

ToTal 148.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0101 332041 28.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 334041 55.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 335041 55.000,00

311010612212978338 - cBM 0101 339036 10.000,00

ToTal 148.000,00

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

Protocolo: 656945

Portaria Nº 403/2021-daF/sePLad, de 17 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, 
coNSidEraNdo, ainda, o Processo PaE nº 2021/504130, de 11.05.2021.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Elielson oliveira de Souza, id. funcional nº 
57211573/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura, 
Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 5946302/1, ocupante do car-
go de coordenador de fiscalização a viajarem para Eldorado do carajás/
Pa nos dias 19 a 21.05.2021, para realizarem vistoria técnica de convê-
nio nº 020/2019 e ao servidor anderson Monteiro correa, id funcional nº 
57218619/ 1, ocupante do cargo de Motorista, que conduzirá os servidores 
à referida cidade, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
Maio dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656946
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 006/2021/ioe.
data de assinatura: 09.05.2021.
Vigência: 09.05.2021 a 08.08.2021.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
027/2016/ioE por 03 (três) meses, com fundamento legal no art. 57, ii 
da lei n.º 8.666/93.
Valor Total: r$ 7.917,06 (Sete Mil Novicentos e dezessete reais e Seis centavos)
contrato: 027/2016/ioE.
Exercício: 2021
orçamento:
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;
Elemento de despesa: 3390.33;
fonte de recurso: 0261.00.6355;
Plano interno: 412.000.8338c
contratado: GMf locaÇÃo dE VEÍcUloS EirEli ME (cNPJ/Mf n.º 15.422.901/0001-49)
Endereço: av Monsenhor Tabosa nº 1061 - Bairro Meireles - fortaleza – cE
Telefone: (85) 3037-4048
cel (85) 999976729
E-mail: gmfrentacar@hotmail.com
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 656934

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 266 de 17 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 o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018-iGEPrEV/Pa e Portaria 136/2020, de 09/06/2020, 
republicada no doE nº 34.468, de 22/01/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 73343 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) n° 2021/297121.
rESolVE:
 i- forMaliZar a concessão à servidora Maria de Nazaré de ramos San-
tos, matrícula: 3199282/1, ocupante do cargo de agente administrativo, 
de 10 (dez) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, no período de 
01/03/2021 a 10/03/2021.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de maio de 2021.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656694

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 271 de 17 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2021/521779, 
de 14/05/2021;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, lotado na coordena-
doria de administração e Serviços, Suprimento de fundos no valor total de 
r$ 4.000,00 (quatro mil reais), para atender despesas de pronto pagamento 
deste órgão, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$ 4.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656818

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 272 de 17 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/509180 (PaE), de 12/05/2021.
rESolVE:
 i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Thiago de Sousa lucio, 
matrícula nº 5950242/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
a viajar ao município de capitão Poço/Pa, no período de 15/05/2021 a 
17/05/2021, com o objetivo de adotar as primeiras providências quanto à 
infraestrutura e instalação da Unidade Móvel – caminhão iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, para o referido deslocamento.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de maio de 2021.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656792
Portaria Nº 269 de 17 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/509137 (PaE), de 12/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor renan Eduardo Soares ro-
drigues, matrícula nº 5956730/1, ocupante da função de Técnico em Ges-
tão de informática, a viajar ao município de capitão Poço/Pa, no período de 
15/05/2021 a 17/05/2021, com o objetivo de organizar a infraestrutura da 
parte de informática da Unidade Móvel-caminhão do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, para o referido deslocamento.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656585
Portaria Nº 270 de 17 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processonº 2021/512622 (PaE), de 13/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora lorena Sousa ferreira, matrícula nº 80846521/3, 
ocupante da função de Gerente, a viajar ao município de castanhal/Pa, no 
dia 18/05/2021, com o objetivo de realizar visita técnica ao Núcleo regio-
nal de Castanhal, dentro do projeto de expansão do Instituto, para verifica-
ção das necessidades e alinhamentos finais para a inauguração.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656590

.

.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 004/2021 - iGePreV
oBJETo: aquisição de material de consumo (baterias), para o instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme quantidade 
e especificações detalhadas em Termo de Referência.
- item 01: deserto;
- item 02: V. B. araUJo MoNTEiro coMErcio - ME, cNPJ: 
17.431.302/0001-17, no valor unitário de r$ 78,88 (setenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos) e total de r$ 3.155,20 (três mil, cento e cinquenta 
e cinco reais e vinte centavos), visando a aquisição de baterias para no-
breaks;
- item 03: ricardo dE SoUZa MoNTEiro - ME, cNPJ: 11.027.186/0001-
99, no valor unitário de r$ 6,00 (seis reais) e total de r$ 600,00 (seiscen-
tos reais), visando a aquisição de baterias para computadores (placa mãe).
Valor total da cotação Eletrônica: r$ 3.755,20 (Três mil, setecentos e cin-
quenta e cinco reais e vinte centavos).
Belém (Pa), 18 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656778
HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 006/2021 - iGePreV
oBJETo: aquisição de carimbos, sob demanda, para atender a necessidade 
do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, conforme quanti-
dade e especificações constantes em Termo de Referência.
- Grupo 01 (único): rcN coMErcio E SErVicoS lTda-EPP, cNPJ: 
02.055.122/0001-00, no valor total de r$ 15.460,00 (quinze mil, quatro-
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centos e sessenta reais).
Valor total da cotação Eletrônica: r$ r$ 15.460,00 (quinze mil, quatrocen-
tos e sessenta reais).
Belém (Pa), 18 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656775
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 036/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo 
iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/363975 2017/53108-5 Maria JoSÉ QUEiroZ BaraTa
2 2021/363975 2017/52888-5 ValdEcir da SilVa
3 2021/363975 2017/53698-5 orlaNdiNa rodriGUES fErrEira
4 2021/365808 2008/50938-0 Maria rUTH PErEira dE SoUZa
5 2021/364263 2017/52942-5 Mario clEUcY carNEiro MoUra
6 2021/365843 2019/51568-0 alBa Maria dE SoUZa BarBoSa
7 2021/366504 2018/51078-3 fErNaNda VaScoNcEloS oYa
8 2021/355483 2019/54597-6 WaldoMiro da coSTa PiMENTEl
9 2021/365397 2017/52911-9 aNaNda dE BriTo fUrTado
10 2021/365397 2017/53424-3 PalMira VaScoNcEloS cardoSo
11 2021/365436 2019/51657-0 carloS raiol da GaMa
12 2021/365459 2019/54497-3 cEliNEa doS SaNToS MoraiS
13 2021/365522 2018/51201-0 MariZETE doS SaNToS MiraNda
14 2021/366717 2019/51186-1 NilSE cUNHa NUNES
15 2021/366677 2019/52117-3 lEir HEriNGEr riBEiro
16 2021/366915 2019/51647-9 Maria aMÉlia dUTra
17 2021/366853 2008/52221-0 lUiZ JoaQUiM dE oliVEira
18 2021/366762 2019/52722-7 rUBENiTa GoMES foNTES
19 2021/354860 2019/51293-3 aNToNio fErrEira SoUZa
20 2021/355589 2016/51422-9 rUi GoMES iGlESiaS
21 2021/355383 2019/50055-9 TiTo raMiro PaSTaNa dE oliVEira
22 2021/355319 2008/52900-5 diUZa fErraZ foMES
23 2021/355227 2016/50043-9 fraNciSco PErEira doS rEiS
24 2021/354925 2019/51357-2 iZaN dE MoraES TaVarES
25 2021/354925 2019/53587-0 Maria rodriGUES dE SoUZa
26 2021/365113 2019/51359-4 iZaBEl coElHo fraNÇa
27 2021/365107 2019/51589-5 MiriaN dE SalES oliVEira
28 2021/355413 2019/52296-0 alTaMira MarTiNS doS SaNToS
29 2021/365141 2017/53458-2 alTiNo SoUZa BarroS
30 2021/365141 2017/53539-2 YariTZa NaTHalia oliVEira da SilVa
31 2021/365166 2009/52656-7 Maria JocY PiNHEiro daS cHaGaS
32 2021/365366 2019/52614-4 Maria aNToNiETa dE MENdoNÇa PaNToJa
33 2021/365366 2019/50807-3 doMiNGaS iSaBEl GUTErrES
34 2021/365183 2017/50884-4 aNToNiETa BorGES fErNaNdES
35 2021/360945 2008/51714-1 fáTiMa roSEli MoNTEiro MiraNda
36 2021/360821 2019/50529-0 NiXoN da SilVa BarrETo
37 2021/360879 2019/51808-8 Maria do PErPETUo Socorro SoUZa dE caSTro
38 2021/360689 2019/52970-0 fraNciSco adiNaldo BorGES PErEira
39 2021/361037 2019/54291-2 JoÃo ViEira dE BriTo
40 2021/361119 2019/52415-0 Maria HElENa rodriGUES da SilVa
41 2021/361098 2019/51190-8 áGUida da crUZ SilVa
42 2021/360535 2019/52348-5 Maria dE NaZarÉ PErEira dE alMEida
43 2021/354806 2019/53611-5 PEdro MaUro VilHENa liMa
44 2021/366633 2019/52672-3 JUracY dE HolaNda oliVEira
45 2021/364126 2017/51644-5 coNSUElo PaiXÃo da cUNHa
46 2021/364140 2019/51564-7 oliNda cUNHa MENdES
47 2021/364149 2019/51376-5 aNToNia MEdEiroS loPES

48 2021/360202 2019/53410-9 liEGE MarGarida SalES doS SaNToS
49 2021/360095 2019/52612-2 JorGE da SilVa E SilVa
50 2021/360150 2019/51645-7 MiGUEl doS SaNToS

Belém, 17 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV.

Protocolo: 656459
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021 - iGePreV
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
gateway de SMS (Short Message System), com aPi para integração ao sis-
tema SiaaG (já utilizado pelo iGEPrEV), linguagem PHP com funcionalida-
des de envios de SMS e mensagens via aplicativo Whatsapp, documenta-
ção para integração, status de retorno dos envios do SMS e que os créditos 
não tenham prazo de utilização. deve possuir mais de 90% de cobertura 
em território nacional, visando atender a necessidade do instituto de Ges-
tão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, conforme especificações 
constantes em Termo de referência.
EMPrESa VENcEdora: SMarT NX TEcNoloGia EirEli, cNPJ 
27.447.387/0001-85, foi a vencedora do grupo 01 (único), pelo critério de 
menor preço global, no valor total de
r$ 98.640,00 (noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais).
Valor Total do Pregão Eletrônico nº 004/2021 – iGEPrEV: r$ 98.640,00 
(noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais).
Belém (Pa), 18 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656481
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 037/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo
 iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/468722 2019/52196-7 Maria olinda Nascimento de Sousa
2 2021/468119 2008/50657-5 Maria Zita Nogueira colares
3 2021/490802 2019/52367-8 Maria lucivalda de assis Mota
4 2021/490802 2019/53567-7 Giselle carvalho abreu
5 2021/490802 2019/52029-4 alzenira fernandes Guimarães
6 2021/468535 2019/52971-0 Humberto conceição da fonseca
7 2021/468632 2019/51184-0 lucilda de Sousa leão
8 2021/365156 2019/51174-8 raimunda cardoso ferreira
9 2021/419046 2017/50873-1 Maria das dores Barbosa Vieira
10 2021/468535 2019/50402-8 raimundo José Barreto Sousa
11 2021/365093 2019/50872-1 Maria dalva Soares
12 2021/338971 2019/21889-2 claudiel Morais linhares
13 2021/366092 2019/51879-1 iolane lucia Souza dos Santos
14 2021/367113 2019/52663-2 Maria arlete de Souza Silva
15 2021/212142 2019/32564-1 ana lima Souza castro
16 2021/468444 2019/52121-0 ana raimunda Martins rosário
17 2021/468444 2019/54800-1 Manoel ramos corrêa
18 2021/468535 2016/50948-8 antônio Manoel Santos de oliveira
19 2021/361016 2019/51280-9 ivana Telma alves e alves
20 2021/361016 2019/51702-0 rosalina das Neves duarte Viana
21 2021/367113 2019/51579-3 alcindo Nascimento da Silva
22 2021/467895 2017/52658-4 raimundo coelho Paes
23 2021/467895 2017/53405-0 almir de ataíde cordovil
24 2021/364011 2019/51054-1 Marta azevedo da Silva
25 2021/364277 2019/51247-8 Benedito Monteiro Zeferino
26 2021/364111 2019/52456-8 rosineide lima Teixeira
27  2021/505711 2013/50290-4 antônia Maria figueiredo da Silva
28 2021/505659 2019/53608-0 João Guilherme da Silva Passos
29 2021/360633 2019/51940-0 Maria Madalena Silva assis
30 2021/505462 2017/51491-6 cacilda de Souza azevedo
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31 2021/467723 2019/52327-0 Maria José lopes farias
32 2021/467723 2019/51322-2 Edneuza Pantoja alves
33 2021/467723 2019/50993-9 Maria de Nazaré corrêa reis
34 2021/365099 2019/51623-1 antônio Gomes carneiro
35 2021/324367 2019/51234-7 laiana alves Macedo
36 2021/467688 2017/52460-3 isis Evelin duarte almeida
37 2021/467688 2017/52670-0 angela Maria Batista de lima
38 2021/467688 2017/52544-6 Marilza Nazaré Martins da Silva
39 2021/467688 2017/52382-6 reinaldo Braga de oliveira
40 2021/419046 2017/52667-5 adilson raimundo Pinto Monteiro
41 2021/504651 2019/53411-0 Maria Pereira dos Santos
42 2021/504651 2019/51286-4 arcélio de Sousa alves
43 2021/504651 2019/51890-7 Sonia Maria Nogueira de Jesus
44 2021/504651 2019/54896-3 Jassi de oliveira Souza
45 2021/504651 2019/52020-6 antônia dias Trindade
46 2021/504651 2019/52185-4 Maria das Graças da Silva Santos
47 2021/504651 2019/51663-9 Maria da Penha costa Sá
48 2021/504651 2019/51351-7 Suely Maria araújo Monteiro
49 2021/340978 2019/51230-7 Verena Marques amador
50 2021/745493 2017/34591-2 Juliana Pinheiro Gonçalves

Belém, 18 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV.

Protocolo: 656528

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 077/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 17/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Gilson de oliveira Brandão – Prefeito do 
Município de UrUará/Pa.

Protocolo: 656549

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 370 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor GErdEN fErrEira Vida, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5569907/1, lotado na cEraT de castanhal, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 01/07/2021 a 29/08/2021, 
correspondentes ao triênio de 26/11/2014 a 25/11/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 372 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor JoSE Maria liMa GoMES, assistente administrati-
vo, id func nº 3252159/1, lotado na cEraT de Tucuruí, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 17/05/2021 a 15/06/2021, correspondentes 
ao triênio de 19/06/1998 a 16/06/2001.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTaÇÃo
Portaria Nº 659 de 14 de aBriL de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/04/2021, do gozo 
de férias do servidor aloNSo GoNÇalVES UcHoa, Motorista, id func nº 
2007754/2, lotado na cEraT de castanhal, concedidas pela PorTaria Nº 

428 de 03/03/2021, publicada no doE nº 34.510 de 08/03/2021, referentes 
ao exercício de 03/12/2019 a 02/12/2020, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 01/09/2021 a 29/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 660 de 14 de aBriL de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/04/2021, do gozo 
de férias do servidor dalMi afoNSo caSTElo MoNTES, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5596181/1, lotado na cEcoMT de Portos e 
aeroportos, concedidas pela PorTaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada 
no doE nº 34.510 de 08/03/2021, referentes ao exercício de 20/01/2019 a 
19/01/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 17/12/2021 a 14/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 662 de 14 de aBriL de 2021
iNTErroMPEr, 24 (vinte e quatro) dias, a contar de 07/04/2021, do 
gozo de férias da servidora alESSaNdra aNa SUSZEK, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914730/1, lotada na cEcoMT de araguaia, 
concedidas pela PorTaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada no doE 
nº 34.510 de 08/03/2021, referentes ao exercício de 29/07/2019 a 
28/07/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 10/01/2022 a 02/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 672 de 16 de aBriL de 2021
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 15/04/2021, do gozo 
de férias do servidor roBErTo roWilSoN da SilVa cEciM, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5282268/1, lotado na cEraT de 
Marituba, concedidas pela PorTaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada no 
doE nº 34.510 de 08/03/2021, referentes ao exercício de 22/04/2019 a 
21/04/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 689 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor JUlio cESar corrEa NoNaTo, auxiliar de administração, id func 
nº 3249913/1, lotado na cEraT de redenção, no período de 19/03/2021 
a 17/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 690 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 08 (oito) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor JUlio cESar corrEa NoNaTo, auxiliar de administração, id func 
nº 3249913/1, lotado na cEraT de redenção, no período de 08/03/2021 
a 15/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 691 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora aNa SilVia NoBrE loPES, assistente administrativo, id func nº 
3252205/1, lotada na célula de Gestão de licitação e contratos/dad, no 
período de 29/03/2021 a 02/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 697 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor fraNciSco NarcElio NEVES dE araUJo, assistente administra-
tivo, id func nº 3248470/1, lotado na cEraT de Marituba, no período de 
19/02/2021 a 20/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 710 de 26 de aBriL de 2021
dESiGNar a servidora Maria do Socorro dE dEUS E SilVa, id func nº 
5156467/1, assistente administrativo, em substituição ao servidor aNTo-
Nio ricardo aMaral HolaNda, id func nº 5888800/3, Secretário de 
Gabinete, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 739 de 28 de aBriL de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora lia SoarES MElo, fiscal de receitas Estaduais, id func nº 
5097193/1, lotada na cEcoMT, no período de 19/03/2021 a 02/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 741 de 28 de aBriL de 2021
coNcEdEr 14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora Maria ESTEfaNia fariaS MarQUES, assistente administrati-
vo, id func nº 3250873/2, lotada na cEcoMT de araguaia, no período de 
16/02/2021 a 01/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 777 de 03 de Maio de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor dEUSdEdiT 
TEiXEira dE liMa, id func nº 5949911/1, coordenador fazendário, lotado 
na célula de Gestão de apoio logístico/dad, para serem usufruídas no 
período de 10/06/2021 a 08/07/2021, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 01/08/2019 a 31/07/2020, pela  PorTaria Nº 
40 de 11/01/2021, publicada no doE nº 34.466 de 20/01/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
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Portaria Nº 824 de 07 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 19/04/2021, do gozo 
de férias da servidora aNa Maria dE oliVEira PiNTo, Técnico, id func 
nº 288940/1, lotada na diretoria de Gestão contábil e fiscal, concedidas 
pela PorTaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada no doE nº 34.510 de 
08/03/2021, referentes ao exercício de 14/04/2019 a 13/04/2020, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 837 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria BETÂNia carValHo coUcEiro, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5858011/1, lotada na cEcoMT de Portos e aeropor-
tos, no período de 10/11/2020 a 09/12/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 838 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor raiMUNdo NoNaTo daMaScENo, Motorista, id func nº 52000/1, 
lotada na cEcoMT de itinga, no período de 27/02/2021 a 13/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 839  de 11 de Maio de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no 
doE nº 34.539 de 31/03/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de maio/2021, o nome do servidor JorGE SaNToS 
da coSTa, id func nº 3249239/1, Técnico, lotado na cEcoMT de Gurupí.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 840 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao servidor JorGE SaNToS da coS-
Ta, id func nº 3249239/1, Técnico, lotado na cEcoMT de Gurupí, para 
serem usufruídas no período de 15/06/2021 a 14/07/2021, referentes ao 
exercício de 02/06/2019 a 01/06/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 656562
Portaria de recoNHeciMeNto 

de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002442, de 14 de maio de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SESc SErViÇo Social do coMErcio.
cNPJ: 03.593.364/0001-10.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 8ac906655KE161833 i/M.BENZ 515cdiSPriNTErf
2021 8ac906655KE164672 i/M.BENZ 515cdiSPriNTErf
2021 8ac907655ME195961 i/M.BENZ 516cdiSPriNTErf
2021 93W245G34E2127231 fiaT/dUcaTo MaXicarGo
2021 93XSNKB8TGcf13077 MMc/l200 TriToN GlS d
2021 93XSNKB8THcG21508 MMc/l200 TriToN GlS d
2021 9531M52PXcr240670 VW/8.160 drc 4X2
2021 9533E7237fr506939 VW/13.190 WorKEr
2021 9536E8230cr259035 VW/15.190 crM 4X2 4P
2021 9Bd119409d1098266 fiaT/doBlo adV 1.8 flEX
2021 9Bd11960SG1135374 fiaT/doBlo ESSENcE 1.8
2021 9Bd11960SG1135375 fiaT/doBlo ESSENcE 1.8
2021 9Bd223156f2039859 fiaT/doBlo carGo flEX
2021 9Bd223156f2039877 fiaT/doBlo carGo flEX
2021 9Bd223156f2040058 fiaT/doBlo carGo flEX
2021 9BfVcE1N27BB93053 ford/carGo 815 E
2021 9BfVcE1N9aBB55763 ford/carGo 815 E

Protocolo: 656452
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002447, de 14 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: dEBora cElESTE cUNHa SaNTa BriGida.
cPf: 177.133.742-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS Sl cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB142145.
Portaria Nº 2021330002441, de 14 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: faBiaNa da SilVa NaHaS.
cPf: 070.722.397-07.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB107723.
Portaria Nº 2021330002452, de 14 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: JorGE cElio fUrTado SalGado.
cPf: 299.270.057-68.
Marca/ModElo: VW/T croSS TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf2l4005919.

Portaria Nº 2021330002451, de 14 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE Maria lUSQUiNHoS doS SaNToS.
cPf: 007.847.962-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBlWHE7H0067962.
Portaria Nº 2021330002443, de 14 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: lila caroliNa MariNHo dE PiNa.
cPf: 096.863.632-20.
Marca/ModElo: ford/Ka fSl aT 1.5 Ha c.
cHaSSi: 9BfZH55S8K8322287.
Portaria Nº 2021330002453, de 14 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: SEBaSTiao SilVa coSTa.
cPf: 055.997.922-34.
Marca/ModElo: VW/foX cl SBV.
cHaSSi: 9BWaB45Z8H4007592.
Portaria Nº 2021330002454, de 14 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: SilVia HElENa diaS dE arrUda caMara BraSil.
cPf: 121.866.002-34.
Marca/ModElo: VW/T croSS TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf8l4021459.

Protocolo: 656454
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002445, de 14 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: carloS oScar MacEdo GUiMaraES.
cPf: 467.309.312-72.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT lT1.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$66.900,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$53.375,00.
Portaria Nº 2021330002449, de 14 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: iValdo PErEira liMa.
cPf: 002.992.351-49.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$68.390,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$56.972,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
Hilda HElENa corrEa da NoBrEGa cNH: 334236552

Protocolo: 656455

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 072/2020/seFa.
data da assinatura: 10/05/2021.
objeto: o presente Termo aditivo, tem por objeto acrescentar, ao valor 
mensal do contrato, o valor de r$ 26.479,68, correspondente a 24,74% 
do valor contratual, elevando esse valor mensal de r$ 107.016,64 para 
r$ 133.496,32, para: a) acrescentar, ao aNEXo i do contrato, 05 (cinco) 
postos de serviço e 01 (uma) promoção para atender a Unidade Uci, cGrM, 
cGPE e daif, nas dependências da contratada, sendo um posto de analista 
administrativo, um técnico administrativo e três digitadores, assim como uma 
promoção de técnico para analista, de um técnico atualmente lotado na cGPE.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.37 - locação de Mão de obra
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará-fiPaT.
contratado: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa-
fadESP, cNPJ/Mf nº 05.572.870/0001-59.
Endereço: rua augusto correa s/n campus Universitário, Bairro Guamá, 
cEP: 66075-900, Belém-Pa
ordenador da despesa: anidio Moutinho

Protocolo: 656861
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº, 875 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o processo nº 2021/350392 -cEEaT-iPVa-
iTcd.  rESolVE:
coNcEdEr ao servidor WElliNGToN MoNTEiro cardoSo, cargo co-
ordenador fazendário, Matricula nº 5914884/1, portadora do cPf nº 
930.716.552-15, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.500,00 (Mil 
e Quinhentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEEaT-iPVa
-iTcd, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 656438
Portaria Nº874, 17 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/509753 - 
cEcoMT-caraJáS.(UEcoMT rio Tocantins)
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SÔNia criSTiNa MarQUES da SilVa, cargo as-
sistente administrativo, Matricula nº 32455888/01, portadora do cPf nº 
166.637.562-49, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.000,00 ( Mil 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.000,00 ( Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-ca-
raJáS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 656394

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 795 de 06 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor oScar corrEa BaSToS, nº 0325141101, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa, 
objetivo de conduzir veículo para que seja realizada a primeira revisão, 
no período de 20.05.2021 à 21.05.2021, no trecho capanema - Belém - 
capanema.
Portaria Nº 841 de 12 de maio de 2021 autorizar 12 e 1/2  diárias 
ao servidor daNiEl BaTiSTa PaNiaGo dE MiraNda, nº 0591474401, fiS-
cal-a, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo dE 
VILA DO CONDE, objetivo de realizar fiscalização itinerante na CECOMT 
araGUaia, no período de 20.05.2021 à 01.06.2021, no trecho Belém - 
Marabá - conceição do araguaia - Marabá  - Belém.
Portaria Nº 852 de 12 de maio de 2021 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE afoNSo dUarTE PiNTo, nº 0324672801, TEcNico i, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de participar de trabalho itinerante no SPPJ da cEraT rEdENÇÃo, 
no período de 21.05.2021 à 04.06.2021, no trecho conceição do araguaia 
- redenção - conceição do araguaia.
Portaria Nº 876 de 17 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor EdilSoN doUrado carNEiro, nº 0514369101, MoToriSTa, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, ob-
jetivo de conduzir viatura oficial, no período de 17.05.2021 à 19.05.2021, 
no trecho dom Elizeu -  Belém - dom Elizeu.
Portaria Nº 877 de 17 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor iVaN da SilVa BriTo, nº 0400252002, MoToriSTa, coord. EXEc. 
dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS, ob-
jetivo de conduzir auxiliar de serviços gerais, no período de 18.05.2021 à 
18.05.2021, no trecho Belém - Vila do conde - Belém.

Protocolo: 656540

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000557 de 17/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002507/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: romario Melo da Silva – cPf: 029.520.782-54
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 Tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202101000559 de 17/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003154/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: Gerson carlos Silva do rosario – cPf: 615.412.652-20
Marca: cHEV/TracKEr T a lT EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002187, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003100/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: alex costa de oliveira – cPf: 657.699.962-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0fB100202
Portaria n.º202104002189, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003159/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: americo de Nazare Barbosa dias – cPf: 244.740.882-04
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16Sl cVT/Pas/automovel/94dBcaN17KB108111
Portaria n.º202104002191, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003144/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jurandir cristovão correa de oliveira – cPf: 062.696.132-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BT0f2084048
Portaria n.º202104002193, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002957/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: Marcelo de Jesus rodrigues Pereira – cPf: 936.568.742-04
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U4KT137645
Portaria n.º202104002195, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003139/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 alberto dos Santos Silva – cPf: 270.993.422-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ2KP501652
Portaria n.º202104002197, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002750/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: Joelson cabral Sampaio – cPf: 597.844.232-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NM3388117
Portaria n.º202104002199, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003021/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Edmilson da cruz Moura – cPf: 479.862.802-63
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB109531
Portaria n.º202104002201, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003046/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 ribeiro Santos – cPf: 152.563.242-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG216688
Portaria n.º202104002203, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003042/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 Goncalves figueiredo – cPf: 022.870.052-34
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT Palio aTTracT 1.4/Pas/automovel/8aP19627HH4193894
Portaria n.º202104002205, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003159/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: Evaldo cezar Maciel ribeiro – cPf: 449.806.122-53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS48U0KG377657
Portaria n.º202104002207, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002921/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: Marcelo José da costa ribeiro – cPf: 724.322.412-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU130196
Portaria n.º202104002209, de 17/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001196/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: coriolano Sousa rocha – cPf: 673.870.122-53
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.5/Mis/camioneta/9BfZB55S9l8818380

Protocolo: 656649
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:
item 01 – MaPdaTa-Tecnologia, informática e comércio lTda – r$ 47.236,00
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 656598

.

.

oUtras MatÉrias
.

credeNciaMeNto Nº 002/2020
o BaNPará S/a, por meio da cPl, comunica o resultado do recurso julgado 
improcedente, do resultado final e homologação superior do não creden-
ciamento, conforme abaixo:
• MAKLEN CONTACT CENTER ASSESSORIA LTDA.
Marina furtado
Membro da cPl

Protocolo: 656878
credeNciaMeNto Nº 001/2016
o BaNPará S/a, por meio da cPl, comunica o resultado do credenciamen-
to e homologação superior conforme abaixo:
• ROGÉRIO SILVA BRITO – Para prestação de Serviço de Elaboração de 
Propostas e Projetos, assistência Técnica e extensão rural, para projetos 
de custeio e investimento agrícola e custeio e investimento pecuário; na 
região de atuação do rio capim, com vista ao atendimento de produtores 
rurais interessados em aporte financeiro de crédito rural.
a coMiSSÃo.

Protocolo: 656855
PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 005/2021
o BaNPará S/a comunica a nova prorrogação da divulgação do resulta-
do final de recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 
25/05/2021, cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.com-
prasnet.gov.br, www.banpara.b.br e www.compraspara.pa.gov.br.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 656599
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: 655107

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0519 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,

E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/479280.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 25/05/2021, o servidor cláUdio doS SaNToS 
SilVa, cargo aGENTE dE PorTaria, matrícula n° 5181534/1, do GaBi-
NETE do SEcrETário para a UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo - dEMÉTrio 
MEdrado.
Portaria N° 0521 de 14 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/423756.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 16/07/2021, o servidor clÉBEr daNiEl SoarES 
da SilVa, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 54191971/1, do 
8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE para a UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo - 
dEMÉTrio MEdrado.
Portaria N° 0522 de 14 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/378826.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor clÓViS corrEa da SilVa, cargo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, matrícula n° 5898334/1, da diViSÃo dE coNTrolE dE carGoS 
para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - MaTErNo iNfaNTil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
14.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 656616

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: caio cESar MacEdo dE SoUZa
cargo do Servidor: farMacÊUTico
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: 656848

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2018
Processo: 2021/ /369616
objeto: o presente instrumento tem por objeto a manutenção dos leitos 
coVid anteriormente implantados, implantação de 33 (trinta e três) leitos 
clínicos e a ampliação de 11 (onze) leitos de UTi no HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do araGUaia, situado no MUNicÍPio dE rEdENÇÃo, durante 60 
dias, que contará com:
• 31 Leitos UTI-COVID;
• 33 Leitos Clínicos-COVID.
Valor total deste Termo aditivo é de r$ 5.285.986,80 (cinco milhões, du-
zentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta 
centavos);
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir da data de assinatura;
data de assinatura: 11/05/2021
dotação orçamentária: 7684  Elemento de despesa: 335043;
fonte: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 /0301
contratado: aSSociaÇÃo dE SaÚdE, ESPorTE, laZEr E cUlTUra-aSElc
End.: avenida Brasil, nº 4244 Bairro Park dos Buritis-
cEP 68.552-735 redenção -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 656769

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/sesPa/2021.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Materiais Pedagógicos e Terapêuticos, como forma 
de atender o Projeto “caixa TEa”, da coordenação Estadual de Politicas 
para o autismo – cEPa/SaPS/SESPa.
daTa da aBErTUra: 28/05/2021.
Horário: 09:00h (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal
UaSG: 925856.
dotação orçamentária: 908874
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 17 de maio 2021.
aNGEla SaNdra SoUZa caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 656635
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aViso de ProrroGaÇÃo de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
srP Nº 018/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementosnutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
daTa da aBErTUra: 28 de maio de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
Programa de Trabalho:  908397
Natureza da despesa:  339030
fonte de recurso: 0149001934 / 0349001934
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 17 de maio de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 656548

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 032 /sesPa/2021.
Processo: 2020/758254.
oBJETo: aquisição do medicamento ocrEliZUMaBE 300 mg/10ml: Solu-
ção para diluição para infusão 300 mg/10 ml., ao paciente HEldEr THiaGo 
alVES PiScoPo, contemplado pela ação de obrigação de fazer c/c Tutela 
antecipada - Processo nº 0807038-50.2020.8.14.0006, cuja liminar con-
tinua vigente.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda.
cNPJ: 04.307.650/0012-98.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 49.660,64 (quarenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e 
sessenta e quatro centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 032/2021.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 032/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 656552
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 030 /sesPa/2021.
Processo: 2021/137007.
oBJETo: aquisição do medicamento oMaliZUMaBE 150 MG, para atendi-
mento da paciente Paola MarGarida rENda PoliTi, contemplada com 
ação Judicial - Processo nº 0820424- 72.2019.8.14.0301.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: NoVarTiS BiociENciaS S/a.
cNPJ: 56.994.502/0026-98.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 20.373,72 (vinte mil trezentos e setenta e três reais e setenta 
e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 030/2021.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 030/SES-
Pa/2021, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posterio-
res modificações.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 656447

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 007/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 007/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 8.788,00 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais).

oBJETo: Trata-se o presente processo do Pregão Eletrônico nº 007/SES-
Pa/2021, cujo objeto é a aquisição de mobiliários e equipamentos para o 
Hospital Municipal de irituia, com recursos provenientes da Emenda Parla-
mentar nº 31880003.
EMPrESaS VENcEdoraS:
PolYMEdH. EirEli,  cNPJ  63.848.345/0001-10, foi a vencedora dos itens 
1 e 2 , pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 1.478,00 (um mil 
quatrocentos e setenta e oito reais).
coSTa & SiMao lTda,  cNPJ  09.138.830/0001-54, foi a vencedora do 
item 3, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 210,00 (duzentos 
e dez reais).
alfa MEd SiSTEMaS MEdicoS lTda,  cNPJ  11.405.384/0001-49, foi a 
vencedora do item 4, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
7.100,00 (sete mil e cem reais).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 007/SESPa/2021: r$ 8.788,00 (oito mil 
setecentos e oitenta e oito reais).
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 656752

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 663 de 17 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/521690
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor PaUlo SErGio 
dE SoUSa alBUQUErQUE id. funcional nº 57190996-1, ocupante do car-
go agente de Portaria, lotado no Hospital regional de cametá no período 
de 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 29 de outubro de 2018 a 28 de outubro de 2019, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 613 de 07.05.2021, publicado no doE nº. 
34.578 dE 10.05.2021.
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 17.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 664 de 17 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/521628
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor lUiS carloS 
da SilVa NUNES id. funcional nº 57234463-1, ocupante do cargo agente 
de Portaria, lotado no Hospital regional de cametá no período de 01 de 
Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao período aquisitivo de 
27 de dezembro de 2018 a 26 de dezembro de 2019, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 613 de 07.05.2021, publicado no doE nº. 34.578 
dE 10.05.2021.
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 17.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 665 de 17 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/509310
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 13.05.2021, o 
período de gozo das férias da servidora SiMoNE aldENora doS aNJoS 
coSTa, id. funcional nº 191426-3 ocupante do cargo de assistente Social, 
lo tada no Gabinete do Secretário, concedidas através da Portaria coletiva 
nº383/05.04.2021, publicada no doE nº 34.542 dE 06.04.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 17.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 656524
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0087 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora alBaNicE MaGalHÃES coNcEiÇÃo, matrícula nº 
5136954-1, ocupante do cargo de daTilÓGrafo, lotada no laboratório 
central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16 de junho 
de 2021 a 15 de julho de 2021, referente ao triênio de 02/07/2011 a 
01/07/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 656641
Portaria Nº 89 de 17 de Maio de 2021
dETErMiNar o servidor adEMilSoN SaBoia loBaTo, matrícula nº 
57192584-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico-BioQUiMico, lota-
do no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 19 de julho de 2021 a 17 de agosto de 2021, referente ao triênio de 
16/10/2010 a 15/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 656657
Portaria Nº 90 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora Nailda GoMES PaNToJa, matrícula nº 57191062-
1, ocupante do cargo de farMacÊUTico, lotada no laboratório central, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19 de julho de 2021 a 17 de 
agosto de 2021, referente ao triênio de 16/10/2010 a 15/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 656659

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, 
conforme abaixo:
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 10/lacEN/2021  Processo: 97404/2021
oBJETo: aquisição de insumos, para análises microbiológicas de amostras 
de água, em atendimento as necessidades deste lacEN – Pa
daTa da aBErTUra: 28/05/2021.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 656765

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/LaceN/2021.
oBJETo: iNSUMoS: MaTErial Para laBoraTÓrio-loTE 01, para aten-
der as necessidades deste LACEN-PA, conforme especificações do Edital.
firMa(S) VENcEdora(S):
01 – QUaliVidroS diSTriBUidora lTda - (cNPJ/cPf:06.003.551/0001-
95)- loTE 01
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/lacEN/2021/loTE 01 – r$ 
96.059,12;
Belém (Pa), 17/05/2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior - diretor do lacEN/Pa 

Protocolo: 656756
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/LaceN/2021.
oBJETo : MaTErial dE coNSUMo – TESTES P/ diaGNÓTico do coro-
NaVÍrUS (coVid-19), iGM (pela metodologia de QUiMiolUMiNEScÊNcia 
com equipamento em regime de cessão de uso para atender as necessida-
des deste LACEN-PA, conforme especificações do Edital.
firMa(S) VENcEdora(S):
01 – NordE-laB coMErcio E rEPrESENTacoES lTda- (cNPJ: 
04.040.450/0001-69);
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 07/lacEN/2021 – r$ 45.800,00;
Belém (Pa), 17/05/2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior - diretor do lacEN/Pa 

Protocolo: 656751

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº. 306 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) riTa dE caSSia fEiToSa PErEira matrícula 57191063-1 
cargo de ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 22.10.16 a 21.10.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656646

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 307 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) arTHUr HENriQUE alMEida dE liMa matrícula 57234214-1 
cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 26.01.17 a 25.01.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.06.21 a 30.06.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656658
Portaria Nº. 309 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) EliZaBETH criSTiNa dE SoUZa MENdES matrícula 
5618886-3 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 02.09.14 a 01.01.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 21.06.21 a 20.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656689
Portaria Nº. 308 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) aliNE Maria dE MENdoNÇa daNTaS matrícula 57191247-1 
cargo de aGENTE adMiNSiTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 23.10.16 a 22.10.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 21.06.21 a 20.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656678
Portaria Nº. 310 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) faBio rafaEl BarBoSa dE alMEida, matrícula 54192080-1 
cargo de aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, clas-
se “--”, lotada (o) no (a) UBS PEdrEira- ProGraMa ViVa MaiS 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.07.08 a 18.07.11.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05.07.21 a 02.09.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656709
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Portaria Nº. 311 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) faBio rafaEl BarBoSa dE alMEida, matrícula 54192080-1 
cargo de aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, clas-
se “--”, lotada (o) no (a) UBS PEdrEira- ProGraMa ViVa MaiS 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.07.11 a 18.07.14.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.09.21 a 01.11.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656714
Portaria Nº. 312 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) MarcoS lEVY dE aNdradE BarBoSa matrícula 
54193641-1 cargo de TEcNico EM PaToloGia cliNica regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrE MarcEllo caNdia 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 28.09.08 a 
27.09.21.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656748
Portaria Nº. 313 de 17 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) TErEZiNHa dE JESUS carValHo araUJo filHo matrí-
cula 54190032-1 cargo de fiSioTEraPEUTa regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrE MarcEllo caNdia 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 20.04.11 a 19.04.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 656764

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNco
Número/ano: 16/2021
Processo n°/ano: 2020/466436
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para
contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de 17(dezessete) Bombas d´água das Unidades
pertencentes ao 1º centro regional de Saúde/SESPa.
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
local de abertura: WWW.coMPraSNET.GoV.Br
Nova data da abertura: 28 de Maio de 2021
Hora da abertura: 10H (Horário dE BraSÍlia)
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 01320000
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 656526

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 243, de 17 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 520, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/801033, prorrogada 
através da Portaria n.º 02, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 
34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 182, 
de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de março de 
2021, em desfavor do (a) servidor (a) M. N. N. B. c., ocupante do cargo 
de Psicólogo, matrícula funcional n.º 5147301/1, lotado (a) no (a) caPS 
III Grão-Pará/1º CRS/SESPA, que apura supostas faltas injustificadas ao 
trabalho, que se comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 

177, incisos i e Vi, e 178, incisos iV e XVii, caracterizando o disposto nos 
artigos 189, 190, incisos ii e iii, § 2°, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 168/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2020/801033.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 17/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 656482
Portaria n.º 244, de 17 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 519, de 17 de novembro de 2020, 
publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que instaurou 
o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/326340, prorrogada através 
da Portaria n.º 03, de 18 de janeiro de 2021, publicada em doE n.º 34.464, 
de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 181, de 17 
de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de março de 
2021, em desfavor do servidor r. S. de S. J., ocupante do cargo de agente 
administrativo, matrícula funcional n.º 55585816/1, lotado (a) no (a) 1º 
crS/SESPa, para “apurar suposta ofensa a servidor público e a ato da 
administração”, que se comprovado constitui transgressão disciplinar aos 
artigos 177, inciso Vi, e 178, inciso Xi, caracterizando o disposto no artigo 
189, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 169/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2020/326340.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 17/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 656485
Portaria n.º 245, de 17 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 517, de 17 de novembro de 2020, 
publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que instaurou 
o Processo administrativo disciplinar n.º 2015/268712, prorrogada através 
da Portaria n.º 05, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 34.464, 
de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 179, de 
17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de março de 
2021, em desfavor do (a) servidor (a) M. l. de S. c., ocupante do cargo de 
Médico, lotado (a) no (a) UBS Benfica – Benevides, matrícula funcional n.º 
105350/1, para apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos, que se 
comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso Vi e 
178, inciso i, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso Xii, todos da 
lei n.º 5.810/94, c/c artigo 37, inciso XVi, “c”, da cf/88;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 170/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2015/268712.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 17/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 656488
Portaria n.º 246, de 17 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 518, de 17 de novembro 
de 2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, 
que instaurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/457169, 
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prorrogada através da Portaria n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, publicada 
em doE n.º 34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da 
Portaria n.º 180, de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, 
de 18 de março de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) r. f. f., ocupante 
do cargo de agente de Portaria, matrícula funcional n.º 122033, lotado (a) 
no (a) UrE Marcello cândia/1º crS/SESPa, para apurar suposta lesão aos 
cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, que se comprovado 
constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso Vi, e 178, inciso 
Xii, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso X, todos da lei n.º 
5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 171/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2018/457169.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 17/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 656491
Portaria n.º 247, de 17 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 515, de 17 de novembro de 2020, 
publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que instaurou 
o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/341272, prorrogada através 
da Portaria n.º 07, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 34.465, 
de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 123, de 17 
de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de março de 2021, 
em desfavor do (a) servidor (a) a. B. da c., ocupante do cargo de Técnico 
de Enfermagem, matrícula funcional n.º 57193866/2, lotado (a) no (a) 
URES Reduto/1º CRS/SESPA, para apurar supostas faltas injustificadas ao 
trabalho, que se comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 
177, incisos i e Vi, e 178, inciso iV, caracterizando o disposto nos artigos 
189 e 190, inciso ii, § 2°, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 172/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2020/341272.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 17/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 656494
Portaria n.º 248, de 17 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 514, de 17 de novembro 
de 2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, 
que instaurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2019/268165, 
prorrogada através da Portaria n.º 08, de 18 de janeiro de 2021, publicada 
em doE n.º 34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da 
Portaria n.º 122, de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, 
de 18 de março de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) f. M. G. da 
S., ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula funcional n.º 
57192101/2, lotado (a) no (a) UBS Pedreira/1º crS/SESPa, para apurar 
suposto acúmulo ilegal de cargos públicos, que se comprovado constitui 
transgressão disciplinar aos artigos 163, 177, inciso Vi, e 178, inciso 
i, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso Xii, todos da lei n.º 
5.810/94, c/c o artigo 37, incisos XVi, alínea “c”, e inciso XVii, da cf/88;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 228/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula 
funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presi-
dência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 2019/268165.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 17/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 656496

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 332 de diária de 17/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar capacitação/treinamento 
referente ao Programa de Tratamento fora de domicílio para comissão de 
análise e autorização de Tfd no município de São domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 27/05/2021. 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: 656449
Portaria Nº 331 de diária de 17/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar capacitação/treinamento 
referente ao Programa de Tratamento fora de domicílio para comissão de 
análise e autorização de Tfd no município de São domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 26/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 656444
Portaria Nº 330 de diária de 17/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação/Treinamento para comissão de análise e 
autorização do Programa de Tratamento fora de domicílio ao município de 
São domingos do capim, em decorrência de descentralização do teto de 
Média e alta complexidade.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil/ Período: 26 e 27/05/2021. 
Nº de diárias: duas meia diárias.
Servidoras: Maria Edileuda de Souza Pereira | cPf: 254.368.302-00 | Ma-
trícula: 57197830/ cargo: ag. administrativo
rosiane de Nazaré Silva de Souza / cPf: 370.603.502-25 / Matrícula: 
5166543 / cargo: Enfermeira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 656440
Portaria Nº 329 de diária de 17/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar técnicos da coordenação Estadual de Zoonoses/
Sespa que irão tecer orientaçãoes, supervisionar e investigar os casos po-
sitivos de raiva animal nos municípios de igarapé-açú e São francisco do 
Pará.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: igarapé-açú – Pa, Brasil/São francisco do Pará
Período: 19 e 20/05/2021. Nº de diárias: duas meia diárias.
Servidora: SiMoNE SilVEira da coSTa | cPf: 594.697.142-53 | Matrícu-
la: 54186802-2/ cargo: Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 656403

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 169 de 17/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rESolVEr PENdÊNciaS do 5º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE No NiVEl cENTral/SESPa.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40.
PErÍodo: 17 E 18/05/2021
QUaNTidadE: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 656419
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Portaria Nº 168 de 17/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rESolVEr PENdÊNciaS do 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE 
No NiVEl cENTral/SESPa.
PErÍodo: 17 E 18/05/2021
QUaNTidadE: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 656415

Portaria Nº 166 de 14/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rESolVEr PENdÊNciaS do 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE 
No NiVEl cENTral/SESPa.
PErÍodo: 14/05/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 656486

Portaria Nº 167 de 14/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rESolVEr PENdÊNciaS do 5º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE No NiVEl cENTral/SESPa.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40.
PErÍodo: 14/05/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 656498

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 080 de 17 de Maio de 2021
objetivo: realizar manutenção e correções no banco de dados do Sistema 
de Informações de Agravos de Notificação - SINAN.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): cláudio daniel leão de Nazaré, 3,5 diárias de 24 à 
27/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 656670

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 31 de 14 de Maio de 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Memorando nº 4/2021.
rESolVE:
designar o servidor ragner Borgia Junott, Matricula n° 720356/2, ocu-
pante do cargo de enfermeiro para responder pela direção do 9º centro 
regional de Saúde / SESPa, sem ônus, durante o impedimento
da Titular, aline Nair liberal cunha, Matricula n°5897277/1, no período de 
13/05 à 15/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 17 de Maio de 2021.
 aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 656407

errata
.

errata de diÁria. Portaria de diÁria Nº 48 de 10 de Março 
de 2021. Publicado no Diário Oficial n° 34.517 de 15 de Março de 
2021. Protocolo: 636130
Servidor:
Valdinei Gomes lopes.
onde se lê.
Período: 12/04/2021 a 16/04/2021 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Leia-se.
Período: 17 /05/ 2021 a 21/ 05 /2021 N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 656487
errata de diÁria. Portaria de diÁria Nº 47 de 10 de Março 
de 2021. Publicado no Diário Oficial n° 34.517 de 15 de Março de 
2021. Protocolo: 636127
Servidores:
João Pereira Monteiro
Mara lúcia Moraes dos Santos.
onde se lê.
Período: 12/04/2021 a 16/04/2021 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Leia-se.
Período: 17 /05/ 2021 a 21/ 05 /2021 N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 656453

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 210/2021 de 14 de Maio de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 0583/2019-ccG de 18.01.2019 
publicado o Diário Oficial do Estado nº 33.785 de 21/01/2019 RESOLVE:
rESolVE:
DETERMINAR, de comum acordo com a chefia imediata, que a Servidora 
lEila Maria PaiVa PErEira, Matrícula nº 57206480/1, TEc. ENfErMaGEM, 
Efetiva, lotada no 10º crS/Unidade, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
restante do Triênio de 23/10/2008 a 22/10/2011, que lhe foi concedida 
através da PorTaria Nº 110 de 05/04/2014 para o período 01/07/2021 a 
30/07/2021, no total de 30(Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 14 dE Maio dE 2021.
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656732
Portaria Nº 211/2021 de 14 de Maio de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 0583/2019-ccG de 18.01.2019 
publicado o Diário Oficial do Estado nº 33.785 de 21/01/2019 RESOLVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, a 
Servidora lEila Maria PaiVa PErEira, Matrícula nº 57206480/1, TEc. 
ENfErMaGEM, Efetiva, lotada no 10º crS/SESPa-altamira, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 23/10/2011 a 
22/10/2014.
aUToriZar que a Servidora goze 02 (doiS) meses de licença Prêmio no 
período 02/08/2021 a 30/09/2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 14 dE Maio dE 2021.
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa.

Protocolo: 656735
Portaria Nº 212/2021 de 14 de Maio de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 0583/2019-ccG de 18.01.2019 
publicado o Diário Oficial do Estado nº 33.785 de 21/01/2019 RESOLVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, a 
Servidora lEila Maria PaiVa PErEira, Matrícula nº 57206480/1, TEc. 
ENfErMaGEM, Efetiva, lotada no 10º crS/SESPa-altamira, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01/06/2015 a 
31/05/2018.
aUToriZar que a Servidora goze 02 (doiS) meses de licença Prêmio no 
período 01/10/2021 a 29/11/2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 14 dE Maio dE 2021.
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa.

Protocolo: 656738
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diÁria
.

Portaria n° 189/2021, de 17/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar visita técnica e monitoramento do Programa iST/aidS
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5753082-1/ fraNcEMarY GoMES da SilVa (Nutricionista) / 2,5 
diárias (completa) de 18/05/2021 a 20/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656821
Portaria n° 190/2021, de 17/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar visita técnica nas Unidades de Saúde da família na Vila 
Pacal, relacionado a irregularidades em âmbito da atenção básica do muni-
cípio, apontados em relatórios de auditoria do dENaSUS  e cGU
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5952129/1/ aNNiElY daYaNa aMaral fErrEira (Enfermeira) / 
2,5 diárias (completa) de 18/05/2021 a 20/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656825
Portaria n° 195/2021, de 17/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar junto com a coordenação de atenção Básica Estadual e 
regional, visita técnica na Unidade de Saúde da família
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5939905/1/ JoSENilda fiMa dE araUJo SoUSa (aSSiSTENTE 
Social) / 2,5 diárias (completa) de 18/05/2021 a 20/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656828
Portaria n° 196/2021, de 17/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para Realizar visita téc-
nica e monitoramento do Programa iST/aidS e realizar junto com a coor-
denação de atenção Básica Estadual e regional, visita técnica na Unidade 
de Saúde da família
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 0505756/ MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 2,5 diárias (completa) de 18/05/2021 a 20/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656830

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 20 de 17 de Maio de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. Que 
disciplina a Concessão de diárias em Missão Oficial do Estado e Obtendo 
Capacitação Profissional.
objetivo: tratar com a assessoria do Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa sobre novas contratações de servidores para a regional e orça-
mento para investimentos, reunir na assessoria Jurídica e central Estadual 
de Regulação a fim de tratar de outros assuntos de interesse da Regional. E 
a SErVidora luziene e o servidor Joel de irão até o Ministério da Saúde 
para receberem treinamento quanto as novas autorizações dos usuários 
que se cadastram na nova Plataforma do ScPa/MS para o sistema diGi-
SUS Gestor, pegar orientação na SEfa para esclarecimento do porquê que 
empenhos de serviços estão sendo bloqueados no SiafEM e ainda ir ao 
NiSPlaN para tratar de Planejamento, construção para apoiar os municí-
pios na elaboração dos Planos Municipais de Saúde.
destino: MaraBa/ Belém
Período: 24 a 28 05/ 2021
N° de diárias: (4,5 diárias e meias)

Servidor Matricula cPf cargo
irlandia da Silva Galvão  5946003/3,   516.230.052-72   diretora

luziene alves do Nascimento   54192924/1   680.361.912-53   agente administrativo
Joel correa dos Santos  57233238/1  743.729.042-15   agente administrativo
antonio Vicente da Silva   498856  212.512.314-20   Motorista

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 656832

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 242 de 17 de Maio de 2021.
Nome: leide augusto da Silva Gama
cargo: agente de Saúde
Matrícula/Siape: 0113077-1
cPf: 177.870.412-34
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: Tucumã e ourilândia do Norte
objetivo: Tratar de assuntos diversos relacionados a este 12º crS/SESPa/
ENdEMiaS
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 656490
Portaria Nº 240 de 17 de Maio de 2021.
Nome: odete ceza dos Santos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57206664-1.
cPf: 727.734.302-63.
Período: 19 a 21.05.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: agua azul do Norte.
objetivo: realizar visita técnica no serviço de atenção domiciliar programa 
Melhor em casa no município de agua azul do Norte
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 656392

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 241 de 17 de Maio de 2021.
2021. efeito a Portaria Nº 232 de 07 de Maio de 2021.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Período: 10 à 14.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santana do araguaia e Santa Maria das Barreiras.
Objetivo: monitoramento dos casos notificados no SINAN nos Hospitais/
maternidades e Estratégicas de Saúde, de Sífilis Adquirida, Sífilis em Ges-
tantes e Congênita, conforme Programa de Qualificação das ações de Vigi-
lância em Saúde PQaVS.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 656451

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

No extrato publicado no Diário Oficial nº 34.582 de 13/05/2021, 
que trata da Portaria Nº 250/2021 – daF/HoL, referente ao re-
manejamento de Marcio ribeiro alves Espíndola;
oNde se LÊ: matrícula n° 54188896/3
Leia se: matrícula n° 5915734/1

Protocolo: 656612
errata
No eXtrato PUBLicado Nº 34.473, 28 de JaNeiro de 2021, re-
FereNte À Portaria Nº 055/2021-GaB/dG/HoL de 26/01/2021, 
QUE TraTa da licENÇa PrÊMio da SErVidora iEda Maria dE liMa 
coElHo.
oNde se LÊ: 2º TriÊNio dE 12/07/2016 a 11/07/2018
Leia-se: 2º TriÊNio dE 12/07/2016 a 11/07/2019

Protocolo: 656475

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação do item 09 da 2021NE00670, no valor de r$ 
2.212,50 através da 2021NE00789, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.573 de 05/05/2021, que trata do iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo dE 
coNTraTo.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 656719
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oUtras MatÉrias
.

cLassiFicaÇÃo e coNVocaÇÃo - cHaMaMeNto PÚBLico N° 02/2021-HoL
coNVocaÇÃo doS caNdidaToS aProVadoS Para coNTraTaÇÃo TEM-
Porária dE NÍVEl SUPErior, No cHaMaMENTo PÚBlico N° 02/2021
Convocamos os candidatos aprovados e classificados abaixo relacionados 
para comparecerem à coordenação de Gestão de Pessoas (drH), do Hos-
pital ophir loyola, no dia 19 de maio de 2021 (quarta-feira), às 09:00h, 
munidos das documentações, para receberem orientações pertinentes ao 
ingresso temporário no serviço público, de acordo com o EdiTal de cHa-
MaMENTo PÚBlico N° 02/2021-Hol.
aprovados chamamento Médicos Uti
1-  PaTricK lEaNdro da SilVa MarTiNS
2-  SÉrGio MaGalHÃES BriTo
3-  adalBErTo SilVa JÚNior
4- lidia rafaEllE dE aSSiS ZEfEriNo
reLaÇÃo de docUMeNtos – NiVeL sUPerior QUaNtidade de 
cÓPias
foToS 3x4 rEcENTES 2
cTPS (frENTE E VErSo) 2
idENTidadE (rG) 2
cPf 2
PiS oU PaSEP 2
TiTUlo dE ElEiTor oU cErTidÃo NEGaTiVa 2
cErTidÃo dE QUiTaÇÃo ElEiToral 2
diPloMa dE GradUaÇÃo 2
cErTificado dE ESPEcialiZaÇÃo 2
carTEira do coNSElHo rEGioNal 2
aNUidadE aTUaliZada do coNSElHo rEGioNal 2
carTEira dE rESErViSTa oU coMProVaNTE dE diSPENSa MiliTar 
(Para oS HoMENS) 2
coMProVaNTE dE rESidÊNcia 2
cErTidÃo dE NaSciMENTo/caSaMENTo 2
cErTidÃo dE NaSciMENTo E cPf doS filHoS dEPENdENTES 1
aNTEcEdENTES criMiNaiS daS JUSTiÇaS: ESTadUal E fEdEral 1
aTESTado, EMiTido Por ProfiSSioNal coMPETENTE, dE caPaciadE 
fÍSica E aPTidÃo PSicolÓGica coMPaTÍVEl coM aS aTriBUiÇÕES da 
fUNÇÃo PrETENdida 1
dEclaraÇÃo QUE EXErcE oU NÃo oUTro carGo oU EMPrEGo EM oU-
Tro ÓrGÃo PÚBlico. 1
dEclaraÇÃo c/ Horário SE TraBalHar EM oUTro orGÃo PÚBlico ( 
NÃo PodE SEr NoTUrNo) 1
carTEira dE VaciNa aTUaliZada 1
carTÃo do SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE (SUS) 1

Protocolo: 656879
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00799
Valor: r$ 19.303,50
data de Emissão: 11/05/2021
Processo nº 2020/302044
origem: Pregão Eletrônico nº 086/2020
objeto: aquisição de dietas Enterais e Suplementos Nutriccionais.
orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 fonte: 0103
contratado: f. cardoSo & cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 656672
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00746
Valor: r$ 147.500,00
data de Emissão: 05/05/2021
Processo nº 2020/302044
origem: Pregão Eletrônico nº 056/2020
objeto: aquisição de Material Técnico consumível para realização de exa-
mes de quantificação da fusão BCR-ABL.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: MoBiUS lifE SciENcE iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdU-
ToS Para laBoraTÓrioS lTda.
cNPJ: 04.645.160/0001-49
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 656666
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00808
Valor: r$ 161.798,00
data de Emissão: 12/05/2021
Processo nº 2020/284818
origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020
objeto: fornecimento de Medicamento Quimioterápico
orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 fonte: 0301008850
contratado: NaTcofarMa do BraSil lTda
cNPJ: 08.157.293/0001-27
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 656677
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00809
Valor: r$ 487.191,25
data de Emissão: 12/05/2021
Processo nº 2020/284818
origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020
objeto: fornecimento de Medicamento Quimioterápico
orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 fonte: 0301008850
contratado: ProfarMa SPEcialTY S.a.
cNPJ: 81.887.838/0007-36
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 656618

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00790
Valor: r$ 2.212,50
data de Emissão: 11/05/2021
Processo nº 2020/240397
origem: Pregão Eletrônico nº 090/2020
objeto: aquisição de Utensílios para os procedimentos de coleta de ma-
terial Biológico (sangue, fezes e urina) para a realização de exames de 
análises clínicas.
orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 fonte: 0103
contratado: BioSUl ProdUToS diaGNÓSTicoS lTda
cNPJ: 05.905.525/0001-90
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 656601
recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: BraSil SErViÇoS GEraiS EirEli.
Processo nº 2020/539242
Valor: r$ 1.813,17
Justificativa: valor de R$ 1.813,17 (um mil e oitocentos e treze reais e 
dezessete centavos), para pagamento da Nota fiscal nº 189, referente a 
multa e juros, decorrentes do atraso no pagamento da contribuição social 
– iNSS, competência fEV/2021 .
dotação orçamentária: 10.122.1297.8338. 3390.47 fonte: 0269. ação: 234930
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 656387

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

errata
.

errata
errata do extrato de contrato temporário publicado no doe nº 
34.573, de 05/05/2021.
onde se lê: caMila alVES PErEira, data da admissão: 03/05/2021;
Leia-se: caMila alVES PErEira , data da admissão: 11/05/2021;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656822
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 652581, Diário Oficial nº 34.574 de 
06/05/2021
terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 002/2021
Exercício: 2021
objeto: ofertar cursos de capacitação sobre os sistemas SiMaS E SiS-
PaT para servidores públicos estaduais pertencentes ao quadro de ser-
vidores da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fS-
cMP e outros agentes públicos que interajam com a temática de forma 
direta ou indireta.
oNde se LÊ:Valor: r$ 3.840,00
Leia-se: Valor: r$ 3.120,00
data de assinatura: 05/05/2021
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.128.1508.8887;
foNTE dE rEcUrSo: 0269 (fScMPa);
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 e 339047
con t ra t ado :  EScola  dE  GoVErNaNÇa  PÚBl ica  do  ESTa-
do do Pará – EGPa, cNPJ/Mf nº 05.914.737/0001-33;
Endereço: avenida Governador José Malcher, 900, Bairro Nazaré, Be-
lém – Pa, cEP 66.055-260
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656661
errata DA PUBLICAÇÃO: 653957, Diário Oficial nº 34.580 de 
11/05/2021
coNtrato: 054/2021
Exercício: 2021
oNde se LÊ: objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VENTiladorES da 
Marca iNTErMEd®.
Leia-se: objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial - acESSÓrio Para GaSoTEraPia.
Valor: r$ 84.235,66
data de assinatura: 26/04/2021
Vigência: 26/04/2021 a 26/04/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021/fScMP - PaE Nº 2021/247559
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030;
contratado: BMa-BraSil MarcaS aTacadiSTa EirEli
cNPJ/Mf n.º 30.284.338/0001-83
Endereço: arEa adE conjunto 16, lote 02, 104, aguas claras, Brasilía/
df, cEP: 71.988-720
Telefone: (61) 3045-5252
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656673
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ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 653958, Diário Oficial nº 34.580 de 
11/05/2021
coNtrato: 054/2021
Exercício: 2021
oNde se LÊ: objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VENTiladorES da 
Marca iNTErMEd®.
Leia-se: objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial - acESSÓrio Para GaSoTEraPia.
Valor: r$ 26.449,50
data de assinatura: 26/04/2021
Vigência: 26/04/2021 a 26/04/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021/fScMP - PaE Nº 2021/247559
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030;
contratado: aSclEPioS EQUiPaMENToS HoSPiTalarES
cNPJ/Mf n.º 33.068.320/0001-32
Endereço: rua Graça aranha, 875, Brcão 2, sala a, Bairro Vargem Grande, 
Pinhais/SP, cEP: 83321-020
Telefone: (41) 3699-4237
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656671

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 016/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público nova data da licitação em referência, no dia 28/05/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “aQUiSi-
ÇÃo dE lUVaS”, objetivando abastecer a fundação Santa casa de Miseri-
córdia - fScMP, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 17 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 656857

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 068/2021
Pae Nº 2021/405319
data: 12/05/2021
Valor: r$ 22.280,00
objeto: aquisição MaTErial dE coNSUMo - álcool ETÍlico HidraTa-
do 70º iNPM (77º Gl) c/ 1l.
Data de Ratificação: 12/05/2021
orçamento: 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: 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: 656593

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 068/2021
data: 12/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656594

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto coNJUNto Nº 005/2021
Número: 005/2021/fScMP
data de assinatura: 14/05/2021
Justificativa: Inclusão de Funcionais Programáticas e Fontes de Recursos, 
constantes dos contratos listados no anexo deste instrumento, consoante 
permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

aNeXo do terMo de aPostiLaMeNto coNJUNto Nº 005/2021

aPoSTila-
MENTo iNclUSÕES Nº do 

coNTraTo ProcESSo Modalida-
dES EMPrESaS oBJETo

4º
 

foNTES: 
0149008950, 
0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

448/2018
PaE Nº 

2020/105035

PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP 
Nº 076/2018

BEST PHarMa 
TEraPia 

NUTricioNal 
ParENTEral

MaNiPUlaÇÃo E 
forNEciMENTo dE 

TEraPia NUTricioNal 
ParENTEral

2º

foNTES: 
0149008950, 
0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

97/2020 PaE Nº 
2020/585150

PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 

003/2020

laBoraTÓrio 
r f VaScoNcE-

loS lTda

PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE diaG-
NÓSTicoS laBora-

ToriaiS dE aNáliSES 
clÍNicaS, aNaToMia 
PaTolÓGica E ciTo-

PaToloGia

1º
 

fUNcioNal Pro-
GraMáTica:

10.302.1507.7684
foN-

TES:0149008950, 
0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

179/2020
PaE Nº 

2020/691618

PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP 
Nº 020/2020

M.M loBaTo 
coMErcio E 
rEPrESENTa-
ÇÃoES lTda

aQUiSiÇÃo dE MEdi-
caMENToS PSicoTrÓ-
PicoS E aNESTÉSicoS

1º
 

fUNcioNal Pro-
GraMáTica:

10.302.1507.7684
foN-

TES:0149008950, 
0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

056/2021
PaE Nº 

2021/499074

PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP 
Nº 054/2020

diMalaB 
ElETroNicS do 
BraSil EirEli

aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPi-

Talar - diVErSoS

1º
 

fUNcioNal Pro-
GraMáTica:

10.302.1507.7684
foN-

TES:0149008950, 
0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

60/2021
PaE Nº 

2021/498975

PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP 
Nº 054/2020

forMiS 
iNSTrUMENToS 
dE MEdicaÇÃo 

lTda

aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPi-

Talar - diVErSoS

1º
 

ProGraMáTica:
10.302.1507.7684

foN-
TES:0149008950, 

0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

059/2021
PaE Nº 

2021/499108

PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP 
Nº 054/2020

SilVa E dElGa-
do lTda ME

aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPi-

Talar - diVErSoS

1º

ProGraMáTica:
10.302.1507.7684

foN-
TES:0149008950, 

0349008569, 
0349008725, 
0349008751 e 
0349008950

174/2020 PaE Nº 
2020/988217

PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP 
Nº 029/2020

NoVa MEdica 
coMErcio E 
SErViÇoS dE 
ProdUToS 

HoSPiTalarES 
lTda

coMPra dE carTU-
cHoS dE PUlSEiraS 
dE idENTificaÇÃo 

HoSPiTalr

Protocolo: 656435

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00682
Valor:r$ 36.480,00
data: 12/05/2021
objeto: aquisição emergencial de material técnico - cateter uretral, des-
cartavel, duplo; agulha para anestesia raquidiana, estéril, descartável, 25g 
3 1/2” com 0,5mm de diametro x 8,9cm de comprimento; agulha para 
anestesia raquidiana, estéril, descartável, 26g 3 1/2” com 0,45mm de dia-
metro x 8,9cm de comprimento; cateter intravenoso, periferico, descar-
tável, nº 14; cateter intravenoso, periferico, descartável, nº 18, cateter 
intravenoso, periferico, descartável, nº 24
PaE nº 2021/502899, dispensa de licitação nº 065/2021/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fonte de recur-
so: 0149008950, Elemento de despesa: 339030;
contratada: criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
cNPJ/Mf: 05.003.408/0001-30
Endereço:rod..Br 316, KM 06, alameda leopoldo Teixeira, levilândia/Pa 
- cEP: 67030- 025 , Telefone:(91)3255.5616///3255.5616///3255.1279
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656786
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 344/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 17 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a certidão de Óbito n° 065656 01 55 2021 4 00439 218 
01722956 05.
rESolVE,
i -  conceder ao (a) servidor (a) cecilia Mina Watanabe, matrícula nº 
55587950/2, cargo de Médico, lotada na Gerência de Hematologia clinica 
Hemoterapicos da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, licença falecimento, a contar de 23 de abril de 2021 a 30 de 
abril de 2021, de acordo com o que dispõe o art. 72, iii da lei 5.810/94, 
certidão de Óbito n° 065656 01 55 2021 4 00439 218 01722956 05.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 17 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 656588

.

.

errata
.

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 28/05/2021.
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: 656467

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 003/2021 Processo 2021/92822
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes
daS ParTES: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE – HoSPiTal MUNiciPal 
dE SaNTarÉM (coNTraTaNTE); fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E 
HEMoTEraPia do Pará – HEMoPa (coNTraTada).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes exa-
minados e liberados por parte do contratada, aos pacientes da contratante.
do PraZo: o presente contrato vigorará, pelo prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, contado da data de sua assinatura.
do Valor: Sem valor estimado.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará.
daTa dE aSSiNaTUra: 11 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
carla SoarES alVES – iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE – HoSPiTal 
MUNiciPal dE SaNTarÉM.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra – fUNdaÇÃo HEMoPa.
ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 656610
eXtrato do coNtrato 027/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº. 029/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº. 
2021/122334.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: laVaNdEria rio EirEli- EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 04.730.453/0001-24 com sede na rua 
Mariano n°05, bairro castanheira- Belém/Pa, cEP: 66.645-415, neste 
ato representada por seu representante legal rosemary Gonzaga Mar-
tins, portador da cédula de identidade nº. 2.150.754, cPf/Mf sob o nº. 
212.412.282-72, residente e domiciliado na TV.Timbó n°2350, bairro da 
Pedreira, cEP:66.085.654, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE ProcESSaMENTo dE roUPa dE SErViÇoS dE SaÚdE (laVaNdEria 
HoSPiTalar), NaS dEPENdÊNciaS da coNTraTada, ENVolVENdo o 
ProcESSaMENTo dE roUPaS E TEcidoS EM GEral EM TodaS aS SUaS 

ETaPaS, dESdE SUa UTiliZaÇÃo aTÉ SEU rETorNo EM idEaiS coN-
diÇÕES dE rEUSo, SoB SiTUaÇÕES HiGiÊNico-SaNiTáriaS adEQUa-
DAS, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades 
descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes 
integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmadas através 
de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 31.920,00 (trinta 
e um mil novecentos e vinte reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora Kati Seixas, Enfermeira e Gerente da lavagem e Esterilização da 
fundação HEMoPa, a atestação das Notas fiscais, faturas e recibos cor-
respondentes ao fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, para 
efeito de pagamento.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 14 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
rosemary Gonzaga Martins- laVaNdEria rio EirEli- EPP- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 656501
eXtrato do coNtrato 025/2021 decorreNte da disPeNsa de 
LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/338218- Pae
daS ParTES:
locaTário: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia do 
Pará – HEMoPa
locador: fáBio GilSoN SoUZa BEZErra, brasileiro, portador do rG nº 
4366191 – SSP/Pa e cPf(Mf) nº 131394362-20 residente e domiciliado 
na cidade de castanhal-Pa, de ora em diante chamado simplesmente de 
locador, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o locador se obriga, neste ato, a dar em locação à loca-
Tária o imóvel localizado na rua Quincas Nascimento, nº 521 – Bairro 
Saudade - castanhal-Pa, localizado em via pavimentada, com estrutura 
urbana, contendo área construída de 600 m2 e demais elementos descritos 
nos autos do PaE nº 2021/338218.
do PraZo: o prazo de vigência do presente contrato de locação é de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por novos iguais, maior ou menor período, nos termos e limites 
previstos na lei nº 8.666/93 e legislação correlata vigente. Em caso de 
prorrogação, os períodos e condições deverão ser fixados através de termo 
aditivo.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339036
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do Valor: o valor total do presente contrato é de r$ 156.000,00 (cen-
to e cinquenta e seis mil reais), correspondendo ao valor mensal de r$ 
13.000,00 (treze mil reais).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 12 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
fábio Gilson Souza Bezerra - contratado
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 656519

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021
oBJETo: a aquisição de GáS rEfriGEraNTE r-508B para manutenção 
preventiva e corretiva de frEEZErES -80°c, utilizados na Hemorrede Es-
tadual do Pará Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compras-
para.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452 
SESSÃo PÚBlica: 01/06/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 656634
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021- aLteraÇÃo de data
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE filTroS dE rEMoÇÃo dE lEUcÓciToS EM coN-
cENTrado dE PlaQUETaS E HEMaciaS para o período de 12 meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
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UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 01/06/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 656688

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 009/2021 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administra-
tivo Eletrônico 2020/807021 - Pregão Eletrônico SrP Nº 009/2021 para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE KiTS 
E rEGENTES em repetição do Pregão Eletrônico fracassado Nº072/2020.
GrUPo 02 (itens 15 a 29) – BioMETriX diaGNÓSTica lTda – cNPJ: 
06.145.976/0001-39, com Proposta no valor total dos itens registrados de 
r$ 205.542,75 (duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
setenta e cinco centavos).
GrUPo 01 (itens 1 a 13) e iTEM 14 – restaram fracaSSadoS PEla 2ª VEZ,
os autos do Processo administrativo Nº 2020/807021 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 656651
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021 – aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
30 de março de 2021, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação 
referente ao Processo 2021/736 - Pregão Eletrônico 017/2021 - 
aQUiSiÇÃo dE TESTES iMUNolÓGicoS coNfirMaTÓrioS, coM cESSÃo 
dE EQUiPaMENToS EM rEGiME dE coModaTo SEM ÔNUS á fUNdaÇÃo 
HEMoPa, pelo período de 12 (doze) meses.
Grupo único: itens 01 e 02 – NordE – laB coMÉrcio E rEPrESEN-
TaÇÕES lTda, cNPJ: 04.040.450/0001-69, com a proposta total de r$ 
80.505,36 (oitenta mil, quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/736 estão à disposição dos 
interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 656411
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021 – aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
30 de março de 2021, torna público que a sessão licitatória do Processo 
administrativo Nº 2021/258398 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 033/2021, 
para aquisição de GáS rEfriGEraNTE r-508B foi declarada dESErTa. os 
autos do Processo administrativo estão à disposição dos interessados na 
sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de maio de 2021
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 656413

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 355/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/523696  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 656624
Nº da portaria: 356/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/523780  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 656625
Nº da portaria: 357/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/523870 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 656629

Nº da portaria: 358/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/523931 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 656630

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 350 de 17 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 781242/2020.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar d caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE BENEVidES/Pa no 
dia 13/05/2021.
iNaldo MarTiNS doS SaNToS, cPf: 568035242-72, ag. de Port./co-
loG, MaT.: 541908661, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 656507

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 194/2021
Valor r$ 9.450,00 (NoVE Mil, QUaTrocENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição em caráter de UrGÊNcia de Material Técnico Médico 
para reposição, abastecimento e distribuição entre os setores desta funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, por um 
período de 90 dias.
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência. início em 14/05/2021 e término em 13/08/2021.
dispensa n º 57/2021
orçamento: 2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática:
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103 e/ou 0269
origem do recurso: Estadual
NoME: ifS NaSciMENTo E cia lTda - EPP
Endereço: TV. Enéas Pinheiro, nº 875 - Pedreira
cEP: 66.083-156 – Belém - Pará
E-Mail: ifsnascimento@hotmail.com
Telefone: (091) 3276.5116
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 656560

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 33/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de agulhas e cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico 
em aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segu-

rança com protetor articulado fixo ao canhão. No 
tamanho 13 x 4,5

84.000 caNcElado No JUlGaMENTo

2. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico 
em aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segu-

rança com protetor articulado fixo ao canhão. No 
tamanho 25 x 7

18.000 r$ 0,33
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda
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3. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico 
em aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segu-

rança com protetor articulado fixo ao canhão. No 
tamanho 30 x 7

40.000 r$ 0,34
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

4. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico 
em aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segu-

rança com protetor articulado fixo ao canhão. No 
tamanho 30 x 8

100.000 r$ 0,34
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

5. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico 
em aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segu-

rança com protetor articulado fixo ao canhão. No 
tamanho 40 x 12

230.000 r$ 0,36
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

6. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico 
em aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. No tamanho 20 x 5,5

9.000 r$ 0,12
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

7. 

agulha hipodérmica, descartável, com ponta 
romba e canhão plástico resistente e atóxico em 

aço inoxidável, siliconizada, estéril, embalada 
individualmente em blister de acetato de celulose 

e em papel grau cirúrgico. No tamanho 25X12

230.000 r$ 0,13
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

8. 
agulha para anestesia raquidiana, em ponta de 
lápis, estéril, em aço inoxidável, descartável, 

embalada em papel cirúrgico, nº 25
1.500 r$ 14,00

BEcToN dicKiNSoN 
iNdUSTriaS cirUrGi-

caS lTda

9. 
agulha para anestesia raquidiana, em ponta de 
lápis, estéril, em aço inoxidável, descartável, 

embalada em papel cirúrgico, nº 27
1.500 r$ 17,00

BEcToN dicKiNSoN 
iNdUSTriaS cirUrGi-

caS lTda

10. 
agulha para anestesia raquidiana, em ponta 

quincke, estéril, em aço inoxidável, descartável, 
embalada em papel cirúrgico, nº 25

1.000 r$ 7,00
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

11. 
agulha para anestesia raquidiana, em ponta 

quincke, estéril, em aço inoxidável, descartável, 
embalada em papel cirúrgico, nº 27

1.200 r$ 9,50
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

12. 
agulha para anestesia peridural, estéril, em aço 

inoxidável, descartável, embalada em papel 
cirúrgico, nº 16

1.000 caNcElado No JUlGaMENTo

13. 
agulha para anestesia peridural, estéril, em aço 

inoxidável, descartável, embalada em papel 
cirúrgico, nº 17

450 r$ 17,00
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

14. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
central de longa duração, embalado em plástico 
tubular semi-rígido, transparente com tampa em 

lacre, no tamanho 0,7mm diâmetro x 20,3cm/22G 
8” (Neonatal)

500 caNcElado No JUlGaMENTo

15. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
central de longa duração, embalado em plástico 
tubular semi-rígido, transparente com tampa em 

lacre, no tamanho 1,1mm diâmetro x 20,3cm/19G 
8” (Pediátrico)

600 caNcElado No JUlGaMENTo

16. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico de média duração, confeccionado 

em poliuretano ou biomaterial similar, flexível, 
embalado em papel grau cirúrgico. Sem sistema 
de segurança contra acidentes perfurocortantes. 

calibre 20G

17.000 caNcElado No JUlGaMENTo

17. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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 14G

1.700 caNcElado No JUlGaMENTo

18. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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 16G

2.500 caNcElado No JUlGaMENTo

19. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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 18G

9.500 caNcElado No JUlGaMENTo

20. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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 20G

21.000 r$ 1,90
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

21. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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 22G

25.000 r$ 1,90
BEcToN dicKiNSoN 

iNdUSTriaS cirUrGi-
caS lTda

22. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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”

10.000 caNcElado No JUlGaMENTo

23. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico 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 0,75”

17.000 caNcElado No JUlGaMENTo

24. 
cateter para infusão intravenosa periférica, de 
curta duração, com asas, de paredes finas, com 

bisel, trifacetado. calibre 19
1.500 caNcElado No JUlGaMENTo

25. 
cateter para infusão intravenosa periférica, de 
curta duração, com asas, de paredes finas, com 

bisel, trifacetado. calibre 21
5.000 r$ 0,90

BEcToN dicKiNSoN 
iNdUSTriaS cirUrGi-

caS lTda

26. 
cateter para infusão intravenosa periférica, de 
curta duração, com asas, de paredes finas, com 

bisel, trifacetado. calibre 23
15.000 r$ 0,90

BEcToN dicKiNSoN 
iNdUSTriaS cirUrGi-

caS lTda

27. 
cateter para infusão intravenosa periférica, de 
curta duração, com asas, de paredes finas, com 

bisel, trifacetado. calibre 25
10.000 caNcElado No JUlGaMENTo

28. 
cateter duplo lúmen para cateterização de veia 
cava superior, esterilizado em óxido de etileno, 
contendo fio guia com kit introdutor. 7F (adulto)

2.500 r$ 82,97 GUilBEr farMacEU-
Tica coMErcio lTda

29. 
cateter duplo lúmen para cateterização de veia 
cava superior, esterilizado em óxido de etileno, 

contendo fio guia com kit introdutor. 5F (infantil)
400 r$ 92,08

coTaÇÃo coM 
rEPrESENTaÇÃo 

iMPorTaÇÃo E EX-
PorTaÇÃo lTda

30. 
cateter duplo lúmen para cateterização de veia 
cava superior, esterilizado em óxido de etileno, 

contendo fio guia com kit introdutor. 4F (infantil)
500 r$ 92,08

coTaÇÃo coM 
rEPrESENTaÇÃo 

iMPorTaÇÃo E EX-
PorTaÇÃo lTda

31. cateter para embolectomia tipo fogart 3f 20 r$ 212,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

32. cateter para embolectomia tipo fogart 4f 10 r$ 200,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

33. cateter para embolectomia tipo fogart 5f 10 r$ 152,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

34. 

agulha para biópsia de mama, fígado, rim, 
próstata e pulmão, trava segurança, protetor, 

centimetrada, tungstenio radiopaco, descartável, 
estéril, compatível para uso na pistola automática 

pro-mag ultra 2.5, tamanho 18G x 20cm.

100 r$ 111,72

NoVa MÉdica coMEr-
cio E SErViÇoS dE 
ProdUToS HoSPi-

TalarES

35. cateter para anestesia peridural sem agulha estéril 
descartável, adaptável para agulha nº 16. 60 r$ 70,00

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

36. 

cateter para canulização umbilical monolúmen, 
poliuretano transparente, estéril, embalado 
em papel grau cirúrgico, radiopaco, atóxico, 

apirogênico, descartável, para uso por via venosa 
ou arterial. comprimento total entre 30 e 40cm. 

diâmetro de 3,5f

200 r$ 16,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 33/fHcGV/2021:
r$ 661.899,00 (Seiscentos e sessenta e um mil oitocentos e noventa e 
nove reais).
Belém/Pa, 17 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 656375

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 73/2021
Valor r$ 109.480,00 (cENTo E NoVE Mil, QUaTrocENToS E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição de insumos de EcMo (oxigenação por membrana extra-
corpórea), com maquinário em comodato, para atender a paciente SUS, 
internada na clínica pediátrica da
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fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 14/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103; 0269.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: ViTTalMEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: aVENida SENador lEMoS Ed SiNTESE PlaZa Sala 2006 e 2007
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100
Telefone: (091) 3269-5718
E-mail: - vicente@vittalmed.com.br bianca@vittalmed.com.br socorro-
mendonca@vittalmed.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 656448

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 105/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 105/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 36/2021/fHcGV, Processo nº 2020/1083951, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de protetores/posicionadores de calcanhar 
para que sejam utilizados no reposicionamento adequado no leito dos pa-
cientes acamados e com alto risco de lesão por pressão nas unidades de 
Terapia intensiva adulto, Unidade coronariana, SaT e unidades de inter-
nação clínica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPHcGV), por um período de 12(doze) meses
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 11/05/2022.
EMPrESa: MEdEVicES ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
24.774.241/0001-56, inscrição Estadual nº 140.821.405.111, com sede 
na rua campo comprido, 86 – imirim/SP, cEP: 02.469-120

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

UNiTário
Valor
ToTal

03

Protetor/posicionador 
de calcanhar em espu-
ma de Poliuretano, tipo 
caixa de ovo, densidade 

33, com fecho em 
velcro, medindo 20 cm 

X 20 cm X 10 cm.

iMPacTo/iMPacTo 1000 UNd r$ 23,90 r$ 23.900,00

Valor ToTal GEral: r$ 23.900,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 23.900,00 (Vinte e três mil e 
novecentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 656860
decisÃo
dEciSÃo da ilMa. dirETora PrESidENTE da fUNdaÇÃo PÚBlica 
ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, NoS aUToS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar Nº 2019/534667, iNSTaUrada 
aTraVÉS da PorTaria Nº 526, dE 22 dE oUTUBro dE 2020, PUBlicada 
No diário oficial do ESTado do Pará Nº 34.389, dE 28 dE oUTUBro 
dE 2020, rETificada Por MEio dE ErraTa PUBlicada No diário 
oficial do ESTado do Pará Nº 34.426, dE 04 dE dEZEMBro dE 2020, 
Para aPUrar, EM TESE, o coMETiMENTo dE PoSSÍVEl iNfraÇÃo 
PrESENTE No ProcESSo;
Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que:
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Sindicante e da 
análise jurídica proferida pela aSJUr/fHcGV, não restou comprovado nos 
autos evidências da intenção de infringência aos comandos legais constan-
tes da lei nº 5.810/94 - rJU.
iSTo PoSTo, com fulcro no art. 224, caput, do rJU, esta Presidência re-
solve:
1 – acatar o Parecer nº 014/2021 - aSJUr, adotando suas razões para de-
cidir, os quais sugeriram o arQUiVaMENTo do ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo diSciPliNar, com fundamento legal no art. 201, da lei nº 5.810/94.
3 – recomenda-se ainda, que o SEPES dê ciência a servidora daNiEllE 
criSTiNa doS SaNToS coSTa, matrícula n°57192783/1 sobre a data de 
seu retorno (02/12/2021), tendo sido concedido ainda 30 dias corridos 
para assumir suas funções nesta fHcGV. dessa forma, dETErMiNo que o 
SEPES assim proceda.
4 – remetam-se os autos ao Gabinete desta Presidência para publicação 
e ciência aos interessados. após, ao SEPES para providências administra-
tivas complementares.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE/fHcGV

Protocolo: 656740

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

errata
.

errata da Portaria Nº 038/2021, publicada no doe nº 34.581, 
protocolo 654569, a qual designou a servidora doriValda riBEiro SEr-
RÃO para responder pelo setor financeiro do Hospital Regional de Cametá.
onde lê-se doriValda riBEiro SErrÃo
Leia-se doriValda riBEiro SErrÃo cUNHa

Protocolo: 656535

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 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
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° 2020/304569;
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
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 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
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° 2020/1038913;
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: 656790

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 063 de 14 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no paragrafo único do art.138 da constituição Estadual do Pará 
de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994 e,
considerando o disposto  no Processo nº 2021/519632 PaE;
rESEolVE:
dESiGNar os servidores aNdrÉ coNTE SoarES id.funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ id.funcional nº 51855836/3, para 
atuarem como fiscal e Suplente na fiscalização do convênio nº 074/2020 
e Convênio nº 075/2020, firmados entre a SETRAN e a PM de Viseu.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 14/05/2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
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Portaria Nº 064 de 14 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no paragrafo único do art.138 da constituição Estadual do Pará 
de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994 e,
considerando o disposto  no Processo nº 2021/519632 PaE;
rESEolVE:
dESiGNar os servidores aNdrÉ coNTE SoarES id.funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ id.funcional nº 51855836/3, para 
atuarem como fiscal e Suplente na fiscalização do convênio nº 082/2020 
, firmados entre a SETRAN e a PM DE Medicilândia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 14/05/2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria Nº 065 de 14 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no paragrafo único do art.138 da constituição Estadual do Pará 
de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994 e,
considerando o disposto  no Processo nº 2021/519632 PaE;
rESEolVE:
dESiGNar os servidores aNdrÉ coNTE SoarES id.funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ id.funcional nº 51855836/3, para 
atuarem como fiscal e Suplente na fiscalização do convênio nº 038/2020 
firmados entre a SETRAN e a PM de Conceição do Araguaia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 14/05/2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria Nº 066 de 14 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no paragrafo único do art.138 da constituição Estadual do Pará 
de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994 e,
considerando o disposto  no Processo nº 2021/519632 PaE;
rESEolVE:
dESiGNar os servidores aNdrÉ coNTE SoarES id.funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ id.funcional nº 51855836/3, para 
atuarem como fiscal e Suplente na fiscalização do convênio nº 020/2020 
firmados entre a SETRAN e a PM de Trairão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 14/05/2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria Nº 067 de 14 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no paragrafo único do art.138 da constituição Estadual do Pará 
de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994 e,
considerando o disposto  no Processo nº 2021/519632 PaE;
rESEolVE:
dESiGNar os servidores aNdrÉ coNTE SoarES id.funcional nº 5909743/2 
e rodriGo NaSSar crUZ id.funcional nº 51855836/3, para atuarem 
como Fiscal e Suplente na Fiscalização do Convênio nº 007/2019 firmados 
entre a SETraN e a PM de Goianésia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 14/05/2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 656537

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 16/2020.
oBJETo: Serviços de Gerenciamento, Supervisão e fiscalização de obras 
de conservação, Manutenção, restauração e Pavimentação das rodovias 
do Estado do Pará, inclusive análise de Projetos de Engenharia, assim 
como serviços de apoio técnico à Secretaria.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 016/2020 – SETraN.
1ª Classificada: ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA.
Valor: r$ 42.809.413,68 (Quarenta e dois milhões, oitocentos e nove mil, 
quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 656626

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 266/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as ba-
ses vigentes, por motivo de viagem a capanema /Pa, no período de 29 

à 30/04/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega da carteira 
de gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 267/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Denise 
r. Brandão Pimenta, diretora financeira, mat 5946012/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema/Pa, no período de 
29 à 30/04/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega da carteira 
de gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 245/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Thais-
sy Katherine rosa Miranda dos Santos, Gerente GTH, mat 5955846/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de Barcarena/Pa, no período de 
16 à 18/04/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 242/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Ivan Bernal-
do da Silva, diretoria de Normatização e fiscalização, mat 5945661/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Tucuruí/Pa, no 
período de 16 à 18/04/2021, com o objetivo de participar de reunião com 
Prefeito de Tucuruí. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPE-
dES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 229/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Caroline 
Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa, mat 54195912/1  de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a  Marabá e Parago-
minas/PA, no período 16 à 21/04/2021, com o objetivo de realizar fiscali-
zação nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros.rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 270/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Ivan Ber-
naldo da Silva, diretoria de Normatização e fiscalização, mat 5945661/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a limoeiro ajurú/
Pa, no período de 30/04 à 02/05/2021, com o objetivo de participar de 
reunião com Prefeito de Tucuruí. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 230/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
abril de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, 
Valdiney ferreira Gomes, controlador, mat 57192181/3  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, no período de 14 
à 17/04/2021, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização no trans-
porte rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 231/2020 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Carlos 
alexandre abati, Téc. Em rgulação, mat 548775452/1 e luzilene Souza 
Silva, Tec. Em regulação i, mat 5948090/1 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a aurora do Pará/Pa, no período de 19 à 
20/04/2021, com objetivo de participar de reuniões de ação de controle 
tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 232/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Maria 
do Socorro Neves Prado, Supervisora i, mat 3195686/1 e ana do Socorro 
Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a São Miguel do Guamá, Mãe do rio 
e Paragominas/Pa, no período de 22 à 25/04/2021, com o objetivo de rea-
lizar serviço de verificação no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 233/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Gil-
berto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, Controlador, mat 5953882/1 e Affonso Eleutério Rocha Júnior, 
controlador, mat 7154742/1 de acordo com as bases vigentes, por moti-
vo de viagem à Tucuruí e Goianésia/Pa, no período de 16 à 18/04/2021, 
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiro. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 234/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Helton 
francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1, adolfo Maia da 
costa Junior, controlador, mat 5852129/3, Jose francisco Santos Soares,-
controlador,mat 5947523/1, lucas da cunha ferreira, controlador, mat 
5948110/1 e rildo Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-
027 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a  Bragança/
PA, no período de 15 á 17/04/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa



28  diário oficial Nº 34.587 Terça-feira, 18 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 249/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José do 
Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, carlos Willian San-
tos, agente fiscal, mat 2035189-01, luiz Valdir limar, controlador, mat 
2035677-001 e Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a altamira/Pa, 
no período de 21 á 24/04/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 235/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Arlean-
dro firmiano Simplicio, controlador, mat 5952245/1 e Joelson ramos de 
Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a igarapé limoeiro do ajurú/Pa, no período de 16 
à 17/04/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hi-
droviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 236/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, André 
luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 e Gabriel Nepomu-
ceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a Soure-Salvaterra/Pa, no período de 16 a 
18/04/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 237/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Walde-
mar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a igarapé miri/Pa, no período 
de 16 a 18/04/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 274/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Jeiphanie 
almeida Guimarães, controladora, mat 5953882/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem à redenção e Xinguara/Pa, no período 
de 02 à 05/05/2021, com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes rodoviário intermunicipal de passageiro. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 238/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Pe-
dro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa no período de 26 a 
18/04/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 239/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jose do 
Socorro rocha, agente fiscal, mat  327455117 e Sergio Murilo Pamplona 
Novaes, controlador, mat 5948091/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a igarapé Miri/Pa, no período de 12 à 14/04/2021, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 240/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de 
abril de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, 
rinaldo Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e Guy de Silveira 
correa, controlador, mat 5952275/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 16 a 
17/04/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 241/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1, lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1 e fernando Souza dos Santos, controlador, 
mat 594741/6  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Bragança/Pa, no período 15 á 17/04/2021, com o objetivo de realizar fis-
calização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo 
diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 243/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Marco 
antonio da costa Brotas, Secretário ii, mat  57231054/5 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Tucuruí/Pa, no período de 16 
à 18/04/2021, com o objetivo de acompanhar a diretoria em reunião no 
município. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa

Portaria Nº 244/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés 
ferreira Pinheiro, aux.operacional ,mat 57173532/1 de acordo com as ba-
ses vigentes, por motivo de viagem a capanema/Pa, no período de 14 à 
18/04/2021, com o objetivo de realizar orientações e informações sobre 
carteira estudantis (iNTErPaSS) na universidade. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 247/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE:CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Antonio 
Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 de acor-
do com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá-Xinguara/Pa, 
no período de 21 à 24/04/2021, com o objetivo de realizar levantamento 
patrimonial e análise das condições físicas da sala destinada ao serviço 
de fiscalização da ARCON, no município. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 248/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Gil-
berto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, controlador, mat 5953882/1, Gilvan da Silva Santos, contro-
lador, mat 5908212/3 e  Affonso Eleutério Rocha Júnior, Controlador, mat 
7154742/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à al-
tamira/Pa, no período de 21 à 24/04/2021, com objetivo de realizar servi-
ço de fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiro. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 250/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Josenil-
son de Jesus P. dos Santos, Supervisor ii, mat 5946047/1, rosendo cae-
tano de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01, rildo Gonçalves almada, 
agente fiscal, mat 200260146-027 e José Joaquim Bechir, agente fiscal, 
mat 2026155/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Tailândia/Pa, no período de 22 á 25/04/2021, com o objetivo de reali-
zar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 251/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Helton 
francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat  5945902/1, Vera lucia cam-
pos Quintairos, Supervisora i, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 e Jose francisco Santos Soares, controlador, 
mat 5947523/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a  Tailândia/Pa, no período de 22 á 25/04/2021, com o objetivo de reali-
zar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 252/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Adolfo 
Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3, lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1 e Valdiney ferreira Gomes, controlador, mat 
57192181/3  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a  
Tailândia/Pa, no período de 22 á 25/04/2021, com o objetivo de reali-
zar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 253/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Pedro Ferreira 
dos Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Óbidos/Pa no período de 23 a 25/04/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 254/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Jonathan 
fernandes da Silva, controlador, mat 57221329/2 e  rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a cametá/Pa, no período de 23 a 25/04/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 255/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, André 
luiz Soares Pereira, controlador, mat 5952251/1 e Sergio Murilo Pamplona 
Novaes, controlador, mat 5948091/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Salvaterra/Pa, no período de 24 à 25/04/2021, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 256/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 e Gabriel Nepomuceno 
Brito feio, controlador, mat  8002832/1  de acordo com as bases vigentes, 
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por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 24 a 
25/04/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 257/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Arleandro 
firmiano Simplicio, controlador, mat 5952245/1 e José ribamar damasce-
no dias, agente fiscal, mat  3276368/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a igarapé cachoeira do arari/Pa, no período de 
24 à 24/04/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 258/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Waldemar 
de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1 e raimundo celso 
rodrigues da cruz, mat 379956/1 acordo com as bases vigentes, por mo-
tivo de viagem a Barcarena-arapari/Pa, no dia 24 á 25/04/2021, com o 
objetivo de realizar serviço de fiscalização rodoviária. REGISTRE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral 
da arcoN-Pa
Portaria Nº 259/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 26 de abril 
de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 6 e ½ (seis e meia) diárias, aos beneficiários, Alvaro 
Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9, andré au-
gusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 e aldenor de 
Jesus Queiroz Junior, Téc.em regulação-N/i, mat 59371262 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Xinguara, redenção e  curio-
nópolis/Pa, no período de 02 a 08/05/2021, com o objetivo de participar 
de reuniões. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 268/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Edmilson 
Souza da Silva Junior, Gerente GTo, mat 5946213/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Município redenção/Pa no período 
de 02 a 05/05/2021, com objetivo de participar de entrega de carteiras de 
meia passagem intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 269/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Camila 
ataíde de lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a  Salvaterra/Pa, no período de 04 
a 07/05/2021, com objetivo de  participar de audiência de justificação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 260/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Samira Viana 
Silva, Supervisora i, mat 5928009/2  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a  Salvaterra/Pa, no período de 04 a 05/05/2021, com 
objetivo de objetivo de  participar de audiência de justificação. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 271/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Marco 
antonio da costa Brotas, Secretário ii, mat 57231054/5 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a limoeiro do ajurú/Pa, no período 
de 30/04 à 02/05/2021, com o objetivo de acompanhar a diretoria em 
reunião no município. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 272/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
abril de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, 
arleandro firmiano Simplicio, controlador, mat 5952245/1, Joelson ra-
mos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2, Waldemar de abreu frazão 
Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1 e raimundo celso rodrigues da cruz, 
mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
igarapé limoeiro do ajurú/Pa, no período de 30/04 à 01/05/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 275/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 de 
maio de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure e Salvaterra/Pa, no pe-
ríodo de 04 a 06/05/2021, com o objetivo de realizar Visita Técnica Para 
levantamento de demanda operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 262/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
março de 2021. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiá-
rios, Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat  5948110/1 e Jose francisco Santos So-
ares, controlador, mat 5947523/1  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Vigia de Nazaré/Pa, no período 28 e 30/04/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa

Portaria Nº 263/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de abril 
de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, AMANDA 
GoMES rodriGUES iSHaK, Procuradora autárquica, mat  5902899/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a  Salvaterra/Pa, no 
período de 04 a 05/05/2021, com objetivo de  participar de audiência de 
justificação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 656605

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 145 de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2020/597825;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor EdErSoN GarcoN alVarENGa, matrícula 
n° 57230951/6, ocupante do cargo de Gerente para atuar como fiscal 
Titular, e o servidor, aUGUSTo MaSaSHiGUE KaNaSHiro MaTSUNaGa 
matrícula nº 57212533/1, ocupante do cargo de assistente de informática 
para atuar como fiscal Suplente no contrato administrativo nº 10/2021 – 
SEdaP, celebrado com a empresa GP TradE coMPaNY ElETrÔNicoS iM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, cNPJ/Mf sob o nº 18.476.349/0001-60.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 656789

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 139 de 13 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 processo nº 2021/501329;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, THiaGo NEVES crUZ, matrícula nº 57216522/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, para 
responder pelo cargo de coordenador, no período de 14/06/2021 a 
13/07/2021, em virtude de férias do titular alaN diaS PraGaNa, matrí-
cula nº 57216927/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 656674

.

.

coNtrato
.

contrato nº 46/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS E 
MErcadoS (item 13 - Escorredor com pé n° 40, capacidade variável, cor alu-
mínio, dimensões aproximadas d 40 cm, uso preparo de alimentos em geral).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 17/05/2021
Vigência: 18/05/2021 a 17/05/2022
contratado: VidENTE coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda ME
Endereço: rua 510, Nº 24, Qd. 21 lT. 19/18, cEP: 74.550-145, Setor 
centro oeste – Goiânia/Go
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 656850
contrato nº 37/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MErcadoS (caçarola baixa n° 34, capacidade 21 litros, cor alumínio, 
dimensões aproximadas de 34 cm, uso preparo de alimentos em geral, 
marca 05 estrelas, modelo 34).
Valor Global: r$ 170.700,00 (cento e setenta mil e setecentos reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
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0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 17/05/2021
Vigência: 18/05/2021 a 17/05/2022
contratado: BElPará coMErcial
Endereço:Travessa Humaitá, n° 2233 - Térreo cEP: 66.093-047, Bairro: 
Marco, Belém-Pará.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 656840
contrato nº 45/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MErcadoS (item 12 - caçarola baixa, n° 38, capacidade 21 litros, cor 
alumínio, dimensões aproximadas d 38 cm, uso em preparo de alimentos em 
geral e item 14 - concha cereal em inox, capacidade 1 kg, cor inox, dimen-
sões aproximadas a 27 x l 13 x P 13 cm, uso medir quantidade de alimentos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 17/05/2021
Vigência: 18/05/2021 a 17/05/2022
contratado: ÔMEGa ProdUToS E SErViÇoS lTda
Endereço: avenida Bernardo Sayão, Qd 05, lt 03, Sala 01., inhumas-Go
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 656846
contrato nº 10/2021-sedaP
adesÃo À ata N°. 043/2020 – iFPa/ Pregão/registro de Preços 
Nº. 001/2020-iFPa caMPUs castaNHaL
objeto: aquisição de 68(Sessenta e oito) Estabilizadores de Tensão, 
1000Va, entrada 110/220v, 04 tomadas, Modelo: EXS ii, para atender as 
necessidades da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP, sendo 08(oito) parta atender ao contrato de repasse 
399.915-42 (SicoNV: 774732).
Valor Global: r$ 18.836,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e seis reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8238/8715; fontes de recur-
sos: 0101/0335/0397/8715; Natureza da despesa: 449052; funcionais 
Programáticas: 20.128.1508.8238/ 20.608.1491.8715
data assinatura: 17/05/2021
Vigência: 18/05/2021 a 17/05/2022
contratado: GP TradE coMPaNY ElETrÔNicoS iMPorTaÇÃo E EXPor-
TaÇÃo lTda
Endereço: av. Eldes Scherrer Souza, nº 2230, sala 215, Essencial Escrit, 
Bairro: colina das laranjeiras, Serra, Espírito Santo, cEP: 29.167-080
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 656696

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 009/2021
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 emergencial 
de compra de material para ser utilizado na manutenção do escritório da 
SEdaP de Soure.
BENEficiário: raymundo Nonato amaral
carGo/ fUNÇÃo: coordenador regional
MaTrÍcUla: 5946791
Valor: r$  2.000,00 (dois mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 656847

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 176/2021
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: reunir com secretário de agricultura do município, fazer visitas 
em propriedades e participar de reunião técnica na regional.
dESTiNo: Marabá/Pa
daTa iNÍcio: 20/05/2021
daTa fiNal: 22/02/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½(duas e meia)
BENEficiário: lucas Vieira Torres
 carGo: Secretário adjunto
MaTricUla: 591799/2
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 172/2021
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 recuperação de bens pertencentes a SEdaP, que se 
encontram no município de Tracuateua, e levar os mesmos para São João 
da Ponta/Pa.
dESTiNo: Tracuateua e São João da Ponta/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021

daTa fiNal: 20/05/2021
 Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
BENEficiário: Paulo afonso Martins de lima
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 23264
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 656798
Portaria Nº 164/2021
fUNdaMENTo fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE 
lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE 
– PorTaria Nº 278/2019
oBJETiVo: coordenar a programação técnica e metodológica dos eventos 
de capacitação do Terra Brasil, Programa Nacional do crédito fundiário – 
PNCF, referente a um Seminário para Agricultores Familiares, e uma oficina 
para formação do conselho Municipal de desenvolvimento rural Susten-
tável - cMdrS..
dESTiNo: altamira/Pa
daTa iNÍcio: 23/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
BENEficiário: Maria Josefa Nascimento Magalhães
carGo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 5066131
oriGEM:Belém/Pa
Portaria Nº 165/2021
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: coordenar a programação técnica e metodológica dos eventos 
de capacitação do Terra Brasil, Programa Nacional do crédito fundiário – 
PNCF, referente a um Seminário para Agricultores Familiares, e uma oficina 
para formação do conselho Municipal de desenvolvimento rural Susten-
tável - cMdrS..
dESTiNo: altamira/Pa
daTa iNÍcio: 24/05/2021
daTa fiNal: 27/05/2021
 Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
BENEficiário: ana lúcia da costa Guerreiro
carGo: Extensionista rural-Pedagoga
MaTricUla: 5441862/3
oriGEM:Belem/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 166/2021
fUNdaMENTo fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE 
lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE 
– PorTaria Nº 278/2019
oBJETiVo: realizar a coordenação geral dos eventos de capacitação do 
Terra Brasil – Programa Nacional do crédito fndiário - PNcf, referente a 
um Seminário para Agricultores Familiares, e uma oficina,. para formação 
do conselho Municipal de desenvolvimento rural Sustentável - cMdrS..
dESTiNo: altamira/Pa
daTa iNÍcio: 23/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
BENEficiário: Martha Nilvia Gomes Pina
carGo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 23868-1
oriGEM:Belem/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 168/2021
fUNdaMENTo fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE 
lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE 
– PorTaria Nº 278/2019
OBJETIVO: Participar da Oficina do Programa Nacional do Crédito Fundiário 
PNcf com a apresentação das ações da diretoria de agricultura familiara-
DAFA na região de integração do Xingu, e Realizar a fiscalização do contra-
to de prestação de serviços Nº 108/2020.
dESTiNo: altamira/Pa
daTa iNÍcio: 23/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
BENEficiário: Heloisa Helena batista de figueiredo
carGo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 23639/1
oriGEM:Belem/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 174/2021
fUNdaMENTo fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE 
lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE 
– PorTaria Nº 278/2019
oBJETiVo: conduzir Servidores que irão coordenar e participar da progra-
mação técnica e metodológica dos eventos de capacitação do Terra Brasil, 
Programa Nacional do crédito fundiário – PNcf, referente a um Seminário 
para Agricultores Familiares, e uma oficina para formação do Conselho 
Municipal de desenvolvimento rural Sustentável - cMdrS..
dESTiNo: altamira/Pa
daTa iNÍcio: 23/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
Nº dE diáriaS: 5½ (cinco e meia)
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 BENEficiário: cristóvão figueiredo de Moraes
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 55586542
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda

Protocolo: 656712

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria Nº 160/2021
BENEficiário: ronnald Ewerton de Barros Tavares
Portaria de diÁria Nº 161/2021
BENEficiário: Brenda Geize caldas do carmo)
Timara Miranda – diretora administrativa e financeira

Protocolo: 656596

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 101/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE cacHoEira do arari
oBJETo da cESSÃo: 10 (dEZ) BarracaS EM loNa, ESTrUTUra EM 
TUBo, GalVaNiZado, dESMoNTáVEl, diMENSÕES 1,50X0,80X2,30M.
ViGÊNcia: 17/05/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 656851

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0497/2021
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 Processo nº 2021/225149, datado de 22/09/2020 e 
decreto Estadual nº 0800/2020(locKdoWN), reeditado no doE Nº 34.518 
de 15.03.2021
r E S o l V E:
i– rETificar, na PorTaria Nº 0111/21 de 02.03.2021, publicada no doE 
nº 34.507 de 04.03.2021, o período de viagem para 03 a 15.03.2021; 30 a 
31.03.2021; 01; 03 e 05.04.2021, perfazendo o total de 9,0(nove)diárias. 
Permanecendo as demais informações e equipe escalada 
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 12 
de maio de 2021

Protocolo: 656663
Portaria N° 593 de 17 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Peixe-Boi, abrangendo uma área de 
408,4033 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2016/417681.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 408,4033 (quatrocentos e 
oito hectares, quarenta ares e trinta e três centiares), denominada GlEBa 
faZENda rio daS PEdraS, localizada no Município Peixe-Boi, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial 
descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos:
Partindo do marco E25-M-l108, de coordenadas N 9.861.708,71m e E 
245.566,42m; deste, segue confrontando com Maria Neli de oliveira Mi-
randa, com os seguintes azimutes e distâncias 90°57’13” e 976,32 m até o 

vértice E25-M-l107, de coordenadas N 9.861.692,46m e E 246.542,60m; 
deste, segue confrontando com Benedito Macimiano da Silva, com os se-
guintes azimutes e distâncias: 177°46’10” e 626,93 m até o vértice E25-M
-l105, de coordenadas N 9.861.066,00m e E 246.567,00m; 97°54’56” e 
188,80 m até o vértice E25-M-l104, de coordenadas N 9.861.040,00m e 
E 246.754,00m; 180°35’28” e 254,97 m até o vértice E25-M-l139, de co-
ordenadas N 9.860.785,04m e E 246.751,37m; deste, segue confrontando 
com faixa de domínio Eletronorte, com os seguintes azimutes e distân-
cias: 180°55’58” e 41,77 m até o vértice E25-M-l142, de coordenadas N 
9.860.743,28m e E 246.750,69m; deste, segue confrontando com francis-
co carneiro da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 177°08’41” 
e 829,31 m até o vértice E25-M-l102, de coordenadas N 9.859.915,00m 
e E 246.792,00m; deste, segue confrontando com a faixa de domínio a 
Margem direita da rodovia federal Br - 316, com os seguintes azimu-
tes e distâncias: 237°18’47” e 285,16 m até o vértice E25-M-l103, de 
coordenadas N 9.859.761,00m e E 246.552,00m; deste, segue confron-
tando com Evani Eduardo de farias, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias: 353°33’07” e 703,45 m até o vértice E25-M-l101, de coordena-
das N 9.860.460,00m e E 246.473,00m; 262°06’01” e 211,00 m até o 
vértice E25-M-l110, de coordenadas N 9.860.431,00m e E 246.264,00m; 
181°08’25” e 854,17 m até o vértice E25-M-l115, de coordenadas N 
9.859.577,00m e E 246.247,00m; deste, segue confrontando com a faixa 
de domínio a Margem direita da rodovia federal Br - 316, com os seguin-
tes azimutes e distâncias: 241°17’21” e 153,73 m até o vértice E25-M
-l143, de coordenadas N 9.859.503,15m e E 246.112,17m; 238°27’35” e 
413,21 m até o vértice E25-M-l125, de coordenadas N 9.859.287,00m e E 
245.760,00m; 239°13’53” e 402,68 m até o vértice E25-M-l117, de coor-
denadas N 9.859.081,00m e E 245.414,00m; 239°23’50” e 190,54 m até o 
vértice E25-M-l114, de coordenadas N 9.858.984,00m e E 245.250,00m; 
deste, segue confrontando com Eduardo almeida da costa, com os se-
guintes azimutes e distâncias: 0°32’08” e 856,04 m até o vértice E25-M
-l113, de coordenadas N 9.859.840,00m e E 245.258,00m; 264°32’58” e 
536,60 m até o vértice E25-M-l111, de coordenadas N 9.859.789,03m e 
E 244.723,83m; deste, segue confrontando com rio das pedras, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 0°02’30” e 234,01 m até o vértice E25-M
-l140, de coordenadas N 9.860.023,04m e E 244.724,00m; deste, segue 
confrontando com faixa de domínio Eletronorte, com os seguintes azimu-
tes e distâncias: 336°16’34” e 53,41 m até o vértice E25-M-l141, de co-
ordenadas N 9.860.071,94m e E 244.702,51m; deste, segue confrontando 
com os limites naturais do rio das pedras, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 317°24’14” e 223,71 m até o vértice E25-V-WX61, de coorde-
nadas N 9.860.236,62m e E 244.551,10m; 343°39’02” e 234,18 m até o 
vértice E25-V-WX62, de coordenadas N 9.860.461,33m e E 244.485,18m; 
358°08’59” e 120,16 m até o vértice E25-V-WX63, de coordenadas N 
9.860.581,43m e E 244.481,30m; 1°23’57” e 158,90 m até o vértice E25-
V-WX64, de coordenadas N 9.860.740,28m e E 244.485,18m; 344°51’42” 
e 346,77 m até o vértice E25-V-WX65, de coordenadas N 9.861.075,02m e 
E 244.394,62m; 351°55’49” e 227,96 m até o vértice E25-M-l112, de co-
ordenadas N 9.861.300,72m e E 244.362,62m; deste, segue confrontando 
com Wellingnton ricardo Moura Gonçalves, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 87°04’14” e 1.208,30 m até o vértice E25-M-l109, de coorde-
nadas N 9.861.362,47m e E 245.569,34m;  359°31’01” e 346,25 m até o 
vértice E25-M-l108, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, re-
ferenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Peixe-Boi.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 656510

errata
.

errata:
Na Portaria Nº 514 de 10 de Maio de 2021, PUBLicada No 
d.o.e Nº 34.580, de 11 de Maio de 2021, soB o Nº de ProtocoLo 
654065, oNde se LÊ: “i – arrEcadar, a área de terras devolutas, 
incorporando-a ao patrimônio do Estado do Pará, incluídas na poligonal 
com 1.005,2677 ha (mil e cinco hectares, vinte e ares e setenta e sete 
centiares), denominada GlEBa SUrUBiJU i, localizada no Município 
ipixuna do Pará,”
Leia-se: “i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao 
patrimônio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.005,2677 ha 
(mil e cinco hectares, vinte e ares e setenta e sete centiares), denominada 
GlEBa iGaraPÉ SUrUBiJU i, localizada no Município ipixuna do Pará,”
Em, 17/05/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 656602

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0594 de 17/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Bragança.
Periodo: 20 a 22.05.2021(2,5)diárias
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Servidores:
5723-619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenador/caf
5936-414/2-Willam rayplham Pereira coelho-assist.administrativo
5924-619/3-Patricia cunha de oliveira Bastos- Tec.dEaf
5956-063/1-Hellen Siglia demetrio Barros- Tec.dEaf
5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
PorTaria Nº0595 de 17/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Breu Branco.
Periodo: 19 a 21.05.2021(2,5)diárias
Servidores:
-3166-813/1-Maria José Soares Pereira-auxiliar adm.
-3166-007/1-Rosalina Ferreira Brunini-Oficial Adm.
Periodo: 19 a 20.05.2021(1,5)diárias
Servidor:
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 656653

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da portaria 1958/2021, publicada dia 03/05/2021
onde se lê: 03/05/2021 a 13/05/2021
Leia-se: 17/05/2021 a 27/05/2021

Protocolo: 656396
errata da portaria 1960/2021, publicada dia 03/05/2021
onde se lê: 03/05/2021 a 13/05/2021
Leia-se: 17/05/2021 a 27/05/2021

Protocolo: 656398
errata da portaria 1956/2021, publicada dia 03/05/2021
onde se lê: 03/05/2021 a 13/05/2021
Leia-se: 17/05/2021 a 27/05/2021

Protocolo: 656401

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo
coNtrato Nº 11/2021
Valor ToTal: r$ 433.899,60
ViGÊNcia: 03/02/2021 à 02/02/22
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa para aquisição de 
pneus para adEPara.
JUSTificaTiVa: o objeto do presente Termo aditivo é a redução no preço 
do itens 05, 07 e 10, relacionados ao contrato n° 11/2021.
coNTraTada: EMPrESa f VilHENa PErEira., cNPJ nº: 05.699.648/0001-11
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral adEPará.

Protocolo: 656648
1º terMo aditiVo
coNtrato Nº 12/2021
Valor ToTal: r$ 33.900,00
ViGÊNcia: 03/02/2021 à 02/02/22
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa para aquisição de 
pneus para adEPara.
JUSTificaTiVa: o objeto do presente Termo aditivo é a redução no preço 
do item 09, relacionado ao contrato n° 12/2021.
coNTraTada: EMPrESa Nc coMErcio SErVicoS E locaÇao dE MaQ E 
EQ. EirEli, cNPJ nº: 08.016.893/0001-75
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral adEPará.

Protocolo: 656644
1º terMo aditiVo
coNtrato Nº 21/2020
Valor ToTal: r$ 110.173, 60
ViGÊNcia: 09/10/2020 à 08/10/2021
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa para aquisição de 
material de consumo de higiene e limpeza para assepsia e materiais de 
proteção e segurança para adEPara.
JUSTificaTiVa: o objeto do presente Termo aditivo é a redução no preço 
de item 08, relacionado ao contrato n° 21/2020.
coNTraTada: EMPrESa arraiS SErViÇoS MEc. coNST. coNSErV. E 
loG. EirEli, cNPJ nº: 07.346.264/0001- 40
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral adEPará.

Protocolo: 656622
1º terMo aditiVo
coNtrato Nº 20/2020
Valor ToTal: r$ 176.637,60
ViGÊNcia: 09/10/2020 à 08/10/2021
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa para aquisição de 
material de consumo de higiene e limpeza para assepsia e de materiais de 
proteção e segurança para adEPara.
JUSTificaTiVa: o objeto do presente Termo aditivo é a redução no preço 
do item 02, relacionado ao contrato n° 20/2020.
coNTraTada: EMPrESa radar coM. dE ProdUToS Para SaUdE E SEr-
VicoS EirEli, cNPJ nº: 20.873.575/0001-26
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral adEPará.

Protocolo: 656632

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2290/2021: BENEfici-
ário: JoSiVaN TENorio BarBoSa; Matrícula: 55588427;função:20a-
gricultura;Programa:1491;Projeto/atividade:8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesa de pronto pagamento de prestação de serviço de locomo-
ção, para suprir as demandas da Ulsa de oeiras do Pará. Elemento de des-
pesa / Valor: 339033/r$ 5.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656406

diÁria
.

Portaria: 2330/2021 
objetivo: realizar atividade juntamente com os programadores da SM, a 
arquitetura detramitação dos autos de infrações da área animal e Vegetal 
no Módulo GaMUlT; Nominar, no referido módulo, os responsáveis por tais 
tramitações e suas respectivas instâncias; implementar as notificações dos 
autuados em seus respectivos cadastros no SiaPEc 3; possibilitar a ge-
ração de daE em valor dirimido com e sem a parametrização das multas 
já existentes no Módulo. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: aracaJU/SE Servidor: 57216615/Gilliard 
coSTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 23/05/2021 
a 27/05/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 656781
Portaria: 2320/2021 
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar diligências e interroga-
tórios inerentes a atos e fatos constantes em processo administrativo.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
alTaMira, aNaPU/Pa Servidor: 57223235/ HEroNd dE SoUZa PoNTES 
(MoToriSTa) / 9,5 diáriaS / 19/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 656654
Portaria: 2321/2021 
Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias emlavouras da cultura de soja 
da safra 2020/2021, tendo como meta mínima 10 propriedades com 30 
UP´s.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa-
rÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE Ma-
ToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656660
Portaria: 2323/2021 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola 
no município de Santa Maria das Barreiras( distrito de casade Tabua). fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTaNa do ara-
GUaia/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5898310/ 
SUElEM MorEira riBEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
14/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656676
Portaria: 2322/2021 
Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavouras da cultura de aba-
caxi. Será 0,5 diaria/dia, pois o servidor não pernoitará no local.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 03/05/2021 a 07/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656669
Portaria: 2324/2021 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae(mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa 
do Pará, MÃE do rio/Pa.Servidor: 54187122/Joao carloS TEiXEira dE 
oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária/13/05/2021 
a 14/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656692
Portaria 2326/2021 
objetivo realizar cadastramento de produtores propriedades e unidades 
produtivas de abacaxi na localidade Juassama, município de floresta do 
Araguaia. Considerando a necessidade de otimização do tempo e a dificul-
dade de acesso as referidas vilas, não será possível retornar no mesmo dia 
sendo necessário pernoitar nas mesmas.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: florESTa do araGUaia/Pa destino: florESTa 
do araGUaia/Pa Servidor: 5943099 / GUilHErME GoMES doS SaN-
ToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 18/05/2021 a 
20/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656710
Portaria: 2325/2021 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactroce-
ra carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, 
iPiXUNa do Pará, MÃE do rio/Pa.Servidor: 54187122/Joao carloS 
TEiXEira dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diá-
ria/27/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656706
Portaria: 2327/2021 
Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavouras da cultura de soja 
da safra2020/2021, tendo como meta mínimainspeções em 10(dez) pro-
priedades e30(trinta) UP’s. Será 1/2 diária por dia, pois o servidor nao per-
noitará no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 57189832/ rai-
MUNdo dE MaToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656733
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Portaria 2328/2021 
Objetivo Realizar inspeções fitossanitárias emlavouras da cultura de soja da 
safra 2020/2021, tendo como meta mínima inspeções em 10(dez) proprie-
dades e 30(trinta)UP.Será 1/2 diária por dia, pois o servidor nao pernoitará 
no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 8011389/ fErNaNdo 
BENTES corrEa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656757
Portaria: 2329/2021 
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: cacHoEira do arari/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5846960/lUiZ carloS SoarES MoUra 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 28,5 diáriaS /24/05/2021 a 21/06/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656767
Portaria: 2298/2021 
objetivo: realizar atendimentos a foco de raiva com delimitação de área 
de foco.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: rUrÓPo-
liS/Pa destino: aVEiro/Pa.Servidor: 3369869/dilZa HElENa oliVEi-
ra do carMo (MÉdico VETEriNário) / 14,5 diáriaS / 12/05/2021 a 
26/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656405
Portaria: 2299/2021 
objetivo: dar apoio no município de rio Maria nos trabalhos adminis-
trativos que o escritório necessita no período de Etapa de vacinação 
Maio/2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 55588911/KlEBEr dE oliVEira 
BarNaBE (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 14,5 diáriaS / 29/05/2021 
a 12/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656408
Portaria: 2300/2021 
objetivo: dar apoio na realização de atendimento aos produtores ru-
rais durante o período da campanha de Vacinação contra febre aftosa 
– Maio/2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 57190338/carloS alBEr-
To dE SoUZa MElo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 15,5 diáriaS / 
16/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656414
Portaria: 2291/2021 
Objetivo: Dar apoio na vacinação assistida e fiscalizada contra Febre Af-
tosa, em 15 (quinze) propriedades rurais para cumprimento de metas no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM 
JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 57223551/ 
NaElSoN carValHo GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 656412
Portaria: 2301/2021 
Objetivo: Realizar notificação de vacina contra febre aftosa durante a etapa 
de campanha maio/2021 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: QUaTiPUrU/Pa Servidor: 
5943809/raYaNE rocHa PErEira (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS 
/ 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.
 

Protocolo: 656418
Portaria: 2292/2021 
Objetivo: Cumprir as metas de vacinação assistida/fiscalizada relacionadas 
ao programa da febre aftosa, realizar atualização cadastral e vigilância 
epidemiológica das propriedades nos municípios. as propriedades de Tu-
curuí se localizam distantes da sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá,TUcUrUÍ/
Pa Servidor: 54185791/lUTEro dE aNdradE oliVEira (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 23/05/2021 
a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656417
Portaria: 2293/2021 
objetivo: realizar fiscalização de estabelecimentos que processam ali-
mentos de origem animal sem registro no serviço de inspeção oficial e 
fiscalização de trânsito de produtos de origem animal nos municípios.Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
aUGUSTo corrÊa,caPaNEMa,TracUaTEUa/Pa Servidor: 54186954/riTa 
do Socorro BriTo coroa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 
diáriaS / 25/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 656422
Portaria: 2294/2021 
objetivo: realizar a organização, arquivamento, conferência, supervisão e 
controle de documentos pertinentes a fiscalização de revendas nas Unida-
des locais da gerencia de Xinguara.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BaNNacH,caNaÃ doS caraJáS,-
florESTa do araGUaia,rio Maria,SaPUcaia,XiNGUara/Pa Servidor: 
55588418/ dioNE claYSE falcUNiEr MarTiNS (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 9,5 diáriaS / 13/06/2021 a 22/06/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656426
Portaria: 2303/2021 
objetivo: realizar vacinação assistida em 16 propriedades rurais, na região 
do anta i, anta ii e agua Vermelha, região essa localizada na fronteira do 
Município. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação pois as proprie-
dades ficam distantes 160 Km da sede do município.Fundamento Legal: 

lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: MoNTE 
alEGrE,PraiNHa/Pa Servidor: 55586039/ clEo JoSE BaTiSTa dE aN-
dradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /4,5 diáriaS /17/05/2021 
a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656428
Portaria: 2297/2021 
objetivo: dar apoio na Ulsa de conceição do araguaia nos trabalhos ad-
ministrativos que o escritório necessita em período de etapa de vacina-
ção contra febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa Servidor: 
57188395/claUcE MoTa NoGUEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
14,5 diáriaS / 29/05/2021 a 12/06/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 656429
Portaria: 2305/2021 
objetivo: realizar vistoria e visita técnica aos Serviços de inspeção Esta-
dual sob os números 062, 066 e 076 nos municípios .fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, 
MariTUBa, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223132/SElMa daMaScENo da 
cUNHa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
3,5 diáriaS 18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 656442
Portaria: 2296/2021 
objetivo: dar apoio nos atendimentos a foco de raiva com delimitação 
de área de foco. faz- se necessário o uso das diárias por tratar-se de 
uma região de difícil acesso, fora do seu escritório de trabalho e com uma 
embarcação por dia fazendo viagem ao destino e por realização de ati-
vidades de morcegos em algumas propriedades. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aVEiro/Pa destino: aVEiro/Pa Servi-
dor: 57200781/ alEcSaNdro MarQUES loBaTo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 12/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656402
Portaria 2295/2021 
Objetivo Realizar fiscalização móvel de trânsito de Animais, Vegetais e 
dos seus produtos e subprodutos no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ 
corrÊa (GErENTE) / 10,5 diáriaS / 21/05/2021 a 31/05/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656399
Portaria: 2289/2021 
objetivo: realizar fiscalização Volante na Pa 140 no município de Vigia de 
Nazaré.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 54187600/ JoaNNES 
PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
0,5 diária / 31/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 656397
Portaria: 2288/2021 
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: BrEU BraNco/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 555861061/carloS alBErTo riBEiro filHo 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 28,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
21/06/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656395
Portaria: 2312/2021 
objetivo: realizar vacinação assistida da campanha de febre aftosa/
MAIO/2021 e busca de inadimplentes no município. Justifico o destino ser o 
mesmo da lotação devido as propriedades serem distantes da sede do mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PorTo dE 
MoZ/Pa destino: PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 321110/ fraNciSco Mo-
rEira caMPoS NETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 18/05/2021 
a 22/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656508
Portaria: 2314/2021 
Objetivo: Dar apoio para cumprir as metas de vacinação assistida/fiscaliza-
da relacionadas ao programa da febre aftosa, realizar atualização cadastral 
e vigilância epidemiológica das propriedades nos municípios. as proprieda-
des de Tucuruí se localizam distantes da sede do município. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá, 
TUcUrUÍ /Pa Servidor: 5869552/flaVio SilVa dE fiGUEirEdo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 16/05/2021 a 20/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656509
Portaria: 2311/2021 
objetivo: realizar ação técnica e administrativa com vistoria em proprie-
dade rural com contagem do rebanho, vacinação assistida, atualização ca-
dastral do produtor e da propriedade, regularização do rebanho no sistema 
SIAPEC após contagem, visitar frigorifico para verificar o recebimento das 
GTas no estabelecimento e visita na UlSa responsável pelas emissões das 
GTa, todos com possíveis indícios de irregularidades nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do 
TaUá/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE,rEdENÇÃo,rio Maria/Pa Servi-
dor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário) / 7,5 diáriaS / 10/05/2021 a 17/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656502



34  diário oficial Nº 34.587 Terça-feira, 18 DE MAIO DE 2021

Portaria:  2313/2021 
objetivo: dar apoio no saneamento de foco de anemia infecciosa equi-
na com sacrifício de equino e coleta de sangue no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem:TErra alTa/Pa destino: caS-
TaNHal/Pa Servidor: 54186951/idEValdo alVES coSTa (aUXiliar dE 
caMPo) /4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 656492
Portaria 2310/2021 
objetivo realizar saneamento em propriedades focos de a.i.E, eutanásia 
e coleta.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/
Pa destino:  iTUPiraNGa/Pa Servidor: 55588436/ raiKa diaS da SilVa 
(MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 20/05/2021 a 22/05/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656495
Portaria: 2306/2021 
objetivo: realizar supervisão do programa de erradicação da mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoN-
TE doUrado/Pa destino: GUrUPá/Pa Servidor: 57190367/MarcoS NaS-
ciMENTo MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656450
Portaria: 2304/2021 
Objetivo: Dar apoio para cumprir as metas de vacinação assistida/fiscaliza-
da relacionadas ao programa da febre aftosa, realizar atualização cadastral 
e vigilância epidemiológica das propriedades nos municípios. as proprie-
dades de Tucuruí se localizam distantes da sede do município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá, 
TUcUrUÍ/Pa Servidor: 55586097/lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNi-
co aGrÍcola) / 4,5 diáriaS 16/05/2021 a 20/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.
 

Protocolo: 656437
Portaria 2302/2021 
objetivo realizar atendimento, vacinação assistida e recadastramento 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 /24/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656424
Portaria 2307/2021 
objetivo realizar cadastro de produtores, propriedades rurais e unida-
des produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coTiJUBa/Pa Servidor: 51855502/ 
fraNKliN rooSEVElTES NarciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 1,5 diária /25/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656458
Portaria: 2309/2021 
objetivo: realizar atividade juntamente com os programadores da SM, a 
arquitetura de tramitação dos autos de infrações da área animal e Vegetal 
no Módulo GaMUlT; nominar, no referido módulo, os responsáveis por tais 
tramitações e suas respectivas instâncias; implementar as notificações dos 
autuados em seus respectivos cadastros no SiaPEc 3; possibilitar a gera-
ção de daE em valor dirimido com e sem a parametrização das multas já 
existentes no módulo.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: aracaJU/SE Servidor: 57201385/ Marco faraJ 
SalMa (GErENTE (GaMUlT)) / 4,5 diáriaS / 23/05/2021 a 27/05/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 656479
Portaria 2308/2021 
objetivo realizar supervisão na ulsa de afuá e chaves.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: afUá, cHaVES/
Pa Servidor: 5904808/ JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira (GErEN-
TE) / 5,5 diáriaS / 22/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 656470
Portaria: 2317/2021 
objetivo: dar apoio na vistorias de rotina e para ingresso no Selo arte, 
em estabelecimentos artesanais, no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MUaNá, PoNTa dE 
PEdraS/Pa Servidor: 57191852/WaNdo caMPoS BarrETo (aUXiliar dE 
caMPo) / 6,5 diáriaS / 16/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656538
Portaria: 2316/2021 
objetivo: realizar atividades de saneamento para anemia infecciosa Equi-
na em propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: oUrÉM, SaNTa Maria do Pará/Pa 
Servidor: 05869560/aUricElia do Socorro SoUZa araUJo (MÉdico 
VETEriNário) / 1,5 diária / 05/05/2021 a 06/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 656533
Portaria: 2318/2021 
objetivo: realizar, em conjunto com equipe local, ações de saneamento 
de foco de raiva dos Herbívoros em Santa Maria do Pará e São Miguel do 
Guamá, com vigilância epidemiológica, controle populacional de morcegos 
hematófagos e vacinação da área focal e perifocal.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: SaNTa Maria do 
Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 55586110/aNToNio SaUl 
alMEida rEiS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/17/05/2021 a 21/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656546

Portaria: 2315/2021 
Objetivo: Dar apoio para cumprir as metas de vacinação assistida/fiscaliza-
da relacionadas ao programa da febre aftosa, realizar atualização cadastral 
e vigilância epidemiológica das propriedades nos municípios. as proprie-
dades de Tucuruí se localizam distantes da sede do município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá, 
TUcUrUÍ/Pa Servidor: 54187187/MaciEl carValHo araUJo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 23/05/2021 a 27/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656521
Portaria: 2319/2021 
objetivo: dar apoio na atividade de sacrifícios e saneamento de equídeos.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: áGUa aZUl do 
NorTE/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5902113/ BE-
TÂNia BaTiSTa da SilVa aNTUNES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) 
/ 3,5 diáriaS / 10/05/2021 a 13/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 656555

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0260/2021 – 13.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o assistente de 
administração afoNSo MarcoS BEZErra falcÃo (Titular) – Matrícula nº 
3177610/1 e o chefe da Seção de Material e Patrimônio, daNiEl MaUro 
lEal caMPoS (Suplente) - Matrícula nº 54182270/2, para na qualidade de 
fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 021/2021, ce-
lebrado entre a EMaTEr-Pará e a EMPrESa coMPaNHia dE PaPEl EirEli. 
constitui objeto do presente contrato, a contratação de Empresa especiali-
zada no fornecimento de material de expediente em conformidade com as 
especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Re-
ferência – anexo i do edital, consoante estabelecido no processo licitatório 
nº 2019/204734. conforme preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0261/2021 – 13.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/05/2020 a 01/06/2020, o Extensionista 
rural i JoSÉ SiNVal VilHENa PaiVa- Matrícula nº 3174689/1, para res-
ponder pela coordenadoria de operações, em virtude da titular encontrar-
se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0262/2021 – 13.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l o T a r, com efeito retroativo, a contar de 04/01/2021 até 31/12/2021, 
JaNiSSE PiMENTEl riBEiro, servidora da Prefeitura Municipal de Tracua-
teua, colocada à disposição Sem Ônus para a EMaTEr-Pará, para exercer 
suas funções no Escritório local de Tracuateua/Escritório regional de ca-
panema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0263/2021 – 13.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 14.05.2021, os efeitos da Portaria de nº 
0174/2021, que designou o Extensionista rural i EliElSoN SoarES fa-
RIAS- Matrícula nº 55589483/1, para responder pela Chefia do Escritório 
local de Marituba/regional das ilhas, em virtude da titular encontrar - se 
em licença Maternidade.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0264/2021 – 13.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação à Extensionista 
rural i, aNa fraNciSca da cUNHa liMa- Matrícula nº 5844843/2, a con-
tar de 14.05.2021:
i – T r a N S f E r i r, a pedido, da Presidência/Escritório central, para 
exercer suas funções no Escritório local de Marituba/regional das ilhas;
II – D E S I G N A R, para responder pela Chefia do Escritório Local de Ma-
rituba/regional das ilhas, em virtude da titular encontrar - se em licença 
Maternidade.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 656573

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 114/2021;BENEfici-
ária:KEYla MariSia ValE doS SaNToS;MaTrÍcUla:57224205;fUN-
ÇÃo:cHEfE dE GaBiNETE;oBJETiVo:Para cUSTEar dESPESaS adMi-
NiSTraTiVaS dE ProNTo PaGaMENTo do GaBiNETE da PrESidÊNcia; 
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MUNicÍPio:MariTUBa;ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;-
foNTE:0661; ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$2.340,00 ;PraZo dE 
aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária:PraZo Para 
coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENa-
dor dE dESPESaS:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 656705

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 070/2021;BENEficiária:dEYSE criSTia-
NE SoUZa dE SoUZa;MaTrÍcUla: 55586027;fUNÇÃo:EXT. rUral i;oB-
JETiVo:Para acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo daS 
aÇÔES do iEP Nº 004/2017-P2 dE 2021-aNaTEr/EMaTEr-Pará; PErÍo-
do:05 a 09.06.2021;Nº dE diáriaS:5,5(ciNco E MEia);dESTiNo:iTai-
TUBa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. 
JUNior.

Protocolo: 656597
Portaria de diaria Nº 069/2021;BENEficiária:dEYSE criSTia-
NE SoUZa dE SoUZa;MaTrÍcUla: 55586027;fUNÇÃo:EXT. rUral i;oB-
JETiVo:Para acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo daS 
aÇÔES do iEP Nº 004/2017-P2 dE 2021-aNaTEr/EMaTEr-Pará; PErÍo-
do:19 a 21.05.2021;Nº dE diáriaS:2,5(dUaS E MEia);dESTiNo:BrE-
VES;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. 
JUNior.

Protocolo: 656592
Portaria de diaria Nº 068/2021;BENEficiária:dEYSE criS-
TiaNE SoUZa dE SoUZa;MaTrÍcUla: 55586027;fUNÇÃo:EXT. rUral 
i;oBJETiVo:Para acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo 
daS aÇÔES do iEP Nº 004/2017-P2 dE 2021-aNaTEr/EMaTEr-Pará; 
PErÍodo:17 a 18.05.2021;Nº dE diáriaS:1,0(UMa);dESTiNo:caSTa-
NHal;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. 
JUNior.

Protocolo: 656583
Portaria de diaria Nº 067/2021;BENEficiária:iNÊS da SilVa 
GUaHYBa SaNToS;MaTrÍcUla: 5066182;fUNÇÃo:coordENadora TÉc-
Nica;oBJETiVo:Para acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E aValia-
ÇÃo daS aÇÔES do iEP Nº 004/2017-P2 dE 2021-aNaTEr/EMaTEr-Pa-
rá; PErÍodo:19 a 21.05.2021;Nº dE diáriaS:2,5(dUaS E MEia);dES-
TiNo:BrEVES;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES 
do r. JUNior.

Protocolo: 656466
Portaria de diaria Nº 066/2021;BENEficiária:iNÊS da SilVa 
GUaHYBa SaNToS; MaTrÍcUla: 5066182;fUNÇÃo: coordENadora 
TÉcNica;oBJETiVo:Para acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E aVa-
liaÇÃo daS aÇÔES do iEP Nº 004/2017-P2 dE 2021- aNaTEr/EMaTEr
-Pará; PErÍodo:05 a 09.06.2021;Nº dE diáriaS:5,5(ciNco E MEia); 
dESTiNo : iTaiTUBa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoN-
ÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 656443

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 628/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/126783, de 02 de fevereiro de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar

103209/ 1 JoSE MarcEliNo dE oliVEira arQUiTETo 17/05/2021

54186252/ 2 fraNciSco lUcio BarBoSa QUarESMa TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar

5927617/ 2 BrENda MEliSE MorBacH ParEdES 
HacHEM TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

5954867/ 1 fEliPE MEirElES TEoBaldo TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656801

Portaria Nº 629/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/136046, de 03 de fevereiro de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5903171/ 2 rafaEl MoNTEiro rodriGUES TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5953122/ 1 aNToNio oZENilTo dE SoUSa liMa TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656808
Portaria Nº 630/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/497295, de 15 de maio de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar

57196794/ 1 lEoPErcio BarBoSa foro TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 07/03/2021

57174882/ 4 MicHEllE MiraNda dE frEiTaS TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 28/02/2021

5907530/ 2 aNdrEa dE NaZarE cElESTiNo da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 28/02/2021

5467497/ 4 cEli araUJo do NaSciMENTo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 05/10/2020

86207/ 1 MariNaldo aNToNio GoNcalVES MoToriSTa 17/05/2021

5952150/ 1 MaYKE fEiToSa ProGENio TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 04/03/2021

5901775/ 3 THaillaNE fraNciNETE dE liSBoa 
caSTro aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 31/01/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar

57175322/ 1 aNdrE lUiS MarQUES MiraNda TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 17/05/2021

5955180/ 1 cliSia raYaNa MiraNda dUarTE TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

5953077/ 1 lUiS alEXaNdrE BEZErra do NaS-
ciMENTo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 17/05/2021

5938206/ 2 lUcaS fErrEira da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 17/05/2021

5952137/ 1 KElEY ESTEr BraGa rENTE aUXiliar oPEracioNal 17/05/2021

5109558/ 2 Mario SErGio doS SaNToS NaSci-
MENTo TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656815
Portaria Nº 633/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/497295, de 15 de maio de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
3253368/ 1 EldoNor SaMPaio dE SoUSa TEcNico d 17/05/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
54191561/ 3 rENaTo PErEira cHaVES TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 17/05/2021

Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656831
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Portaria Nº 632/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/94462, de 25 de janeiro de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5952134 / 1 KariNE alaMMY PiNHEiro XaViEr aUXiliar oPEracioNal 21/01/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5952133/ 1 laiSE PiNTo dE alMEida aUXiliar oPEracioNal 17/05/2021

Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656836
reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00639/2021-GaB/seMas, de 17.05.2021
Servidora: fErNaNda alMEida cUNHa
Matrícula: 57201739/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
da: diretoria de licenciamento ambiental - dla
Para: diretoria de ordenamento, Educação e descentralização da Gestão 
ambiental - diorEd
data da remoção: 03/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656854
Portaria Nº 631/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/207427, de 22 de fevereiro de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
57194370/ 1 MarcEllo GaMa aNdradE aUXiliar oPEracioNal 17/05/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar

57194253/ 1 MaUro cEZar NoGUEira 
SaNTo aUXiliar oPEracioNal 17/05/2021

Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656858

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
SErVidor: GlEicE KElli BriTo Vidal do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5955038
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 17/05/2021

Protocolo: 656726

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00619/2021-dGaF/GaB/seMas, de 14.05.2021.
Nome: iVoNE da coNcEicao fErrEira coElHo
Matrícula: 5455766/5
cargo: coordenador de Núcleo
concessão: 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 04/05/2021 a 18/05/2021
Atestado Médico: firmado pelo médico devidamente inscrito no CRM-PA 
sob o nº 7122
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656433
Portaria Nº 00623/2021-dGaF/GaB/seMas, de 14.05.2021.
Nome: laUra dE SoUZa oliVEira
Matrícula: 3213978/1
cargo: agente administrativo
concessão: 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 16/03/2021 a 30/03/2021
laudo Médico: 73833 de 10/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 656434

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00616/2021-GaB/seMas, de 13/05/2021
Servidor: flaVio TiNoco da SilVa
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 54191646/2
i – dESiGNar, o servidor para responder pela coordenação do Núcleo 
regional de Gestão e regularidade ambiental/Marabá, durante o impedi-
mento da titular fErNaNda coSTa MiraNda, matrícula nº 57215354/1, 
de férias no período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 656728
Portaria Nº 00615/2021-GaB/seMas, de 13/05/2021
Servidor: aNToNio carValHo loBo JUNior
cargo: Gerente
Matrícula: 5947617/4
i – dESiGNar, o servidor para responder como coordenador do Núcleo de 
controle interno, durante o impedimento da titular iVoNE da coNcEiÇÃo 
fErrEira coElHo, matrícula nº 5455766/5, de licença para tratamento 
de Saúde, no período de 04/05/2021 a 18/05/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 656723

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00622/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/513826
rESolVE:
i-SUBSTiTUir na Portaria n° 0877/2020 - GaB/SEMaS, publicada no doE 
Nº 34.324 de 28 de agosto de 2020, os fiscais do Contrato nº 022/2020 
celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS/Pa e a empresa ciMÓVEl EMPrEENdiMENToS 
E SErViÇoS iMoBiliárioS lTda., os servidores: Emanuel lucas Pereira 
lima (Titular) - Matrícula n° 5938940/3(Titular), e Mauro da costa ferrei-
ra (Suplente) - Matricula n°57196798/1, pelos servidores: carloS SilVa 
SaNTiaGo dE oliVEira (Titular) - Matrícula n° 57194441/1, e SaNdra 
lUciENE loBo NaZarÉ (Suplente) - Matrícula n° 55589527/5, a contar da 
data da publicação da portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de Maio de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 656839
Portaria Nº 00636/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/371171
rESolVE:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 025/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a aSSociaÇÃo 
Polo ProdUTiVo do Pará, as servidores, aNdErSoN ValENTE dE frEi-
TAS , Matrícula n° 5913364/4, como fiscal Titular, e LUCIANA DE ALMEIDA 
BORGES, Matrícula nº 6403657/1, como fiscal Suplente, a contar da data 
da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de Maio de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 656841

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo Nº 651361 de 04/05/2021, PUBLica-
da No doe Nº 34.572 de 04/05/2021.
oNde se LÊ:
GlEYcE KEllY dE SoUZa raMoS
Leia-se:
GlEYcE KEllY dE SoUSa raMoS

Protocolo: 656484
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica N°. 001/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo n.º 371974/2021 e depois de cons-
tatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, THiEGo GEorGE da 
cUNHa Nacif, HoMoloGo o resultado da cotação Eletrônica nº 001/2021 
- SEMaS, cujo objeto é aquisição de Materiais de Proteção e de Higieni-
zação contra a covid-19, tendo como vencedora do certame, a empresa 
abaixo discriminada:
NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS (cNPJ Nº 07.041.480/0001-88 )
Valor total: r$ 14.280,00
Belém/Pa, 17 de Maio de 2021.
THiEGo GEorGE da cUNHa Nacif
Homologador do sistema de cotação eletrônica
SEMaS/Pa

Protocolo: 656754

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 637/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimento localizado no mu-
nicípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 25/05 a 28/05/2021 – 03 e ½ diárias
Servidores:
- 5954963/1 - ElENa alMEida dE carValHo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5926173/2 - iVaNEidE da SilVa fUrTado - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5927761/2 - MicHEl doS SaNToS BoTElHo – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656645
Portaria Nº 627/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar análise de processo de 
licenciamento - lar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa.
destino: Zona rural de Paragominas/Pa.
Período: 17/05 a 21/05/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5898328/3 - MicHEllE dE MElo liMa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5936277/2 - MoNica MarTiNS VaZ do Mar - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57194196/3 - aNdrEZa HElENa SaNToS BaraTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo ad-
MiMNiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 656472
Portaria Nº 626/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: fiscalizar área de denúncia de desmatamento
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:
- 57234497/1 - ToBiaS BraNcHEr - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5892985/2 - raPHaEl loBaTo Prado NEVES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656431
Portaria Nº 601/2021 - 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 e rurópolis/Pa
Período: 31/05 a 05/06/2021 - 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: 654953
Portaria Nº 625/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empresas localizadas nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Nova Timboteua/Pa e Garrafão do Norte/Pa
Período: 19/05 a 21/05/2021 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 5914594/3 - GUSTaVo HENriQUE SilVa da roSa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)

- 5927656/2 - PEdro ViTor PaSTaNa da cUNHa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5926173/2 - iVaNEidE da SilVa fUrTado - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 55586761/3 - fraNciS BrUNo cHaGaS TEiXEira - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656391
Portaria Nº 618/2021 - GaB/seMas 14 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de pro-
cessos de licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 18/05/2021 – ½ diária
Servidores:
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 18/05/2021– ½ diária
Servidores:
- 5955020/1 - GrEicY KEllY PfEiff - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 6403515/1 - TaUaNY MarTiNS ViEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954990/1 - YaSMiN EMaNUEllE SaNToS PErEira dE liMa - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656070

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 621/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/385712 e Memorandos nº 
153/2021 e nº 155/2021 - GEPaf - SEMaS;
rESolVE-SE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 488/2021 GaB-SEMaS de 19/04/2021, 
publicada no doE Nº 34.564 do dia 27/04/2021, que concedeu diárias aos 
servidores citados na referida portaria.
Belém, 14 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 656292

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo 112498/coNJUr/2018
À
BoBorEMa iNTErNacioNal ParTiciPaÇÕES lTda
End: rod. Br 356. Nº 7515, loJa 290 – Bairro BElVEdErE
cEP: 30320-765 / BElo HoriZoNTE-MG
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 9673/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o 
auto de infração nº 3494/2016-- GErad em face de BorBorEMa iNTEr-
NacioNal ParTiciPaÇÕES lTda, em virtude do desrespeito aos ditames 
legais do inciso i do artigo 38 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe  
penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 50.001 UPf’s, cujo recolhimento 
deverá ser procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciên-
cia de sua imposição, consoante o disposto nos artigos 115; 119, ii; 120, 
iii; 122, iii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
eXtrato de decisÃo
Processo: 14216/2016
NoME do iNfraTor: PEdro r. V. SilVa - ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
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valor de 500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 3709/2016/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 15208/2016
NoME do iNfraTor: PriNcaMar iNdÚSTria dE PESca S/a
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, inciso ii, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08106/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 4200/2016
NoME do iNfraTor: PEdro PaUlo SoarES da cUNHa – faZENda Bar-
racÃo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 50.001 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08002/2016/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 16051/2016
NoME do iNfraTor: PláSTico NorTE BraSil iNdÚSTria E coMÉrcio 
iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, inciso ii, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08070/2016/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 18434/2016
NoME do iNfraTor: raiMUNdo daS GraÇaS da SilVa JUNior
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 31, parágrafo único e art. 81, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08829/2016/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 18327/2016
NoME do iNfraTor: MaYco dEYViSoN dE liMa SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 31, parágrafo único e art. 81, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 7.501 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08515/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 40237/2016
NoME do iNfraTor: MarloN dE liMa aBrEU
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 7.501 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08117/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 8313/2016
NoME do iNfraTor: carloS alBErTo GalVÃo da coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 24, §3º, inciso iii, do decre-
to federal nº 6.514/2008 e art. 2º da lei Estadual nº 5.977/1996, em 
consonância com o art. 29, §1º, da lei federal 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08140/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 15589/2016
NoME do iNfraTor: SErraria PorTal da aMaZÔNia EirEli
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 77.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 03575/2016/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 45552/2016
NoME do iNfraTor: ValdEcY GoMES dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 09781/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 36842/2016
NoME do iNfraTor: ETr coNSTrUTora E iNcorPoradora lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, inciso iV, da lei Estadual nº 
6.381/2001 e art. 66, do decreto federal nº 6.514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 7.501 UPf’s, referente ao auto de infração n° 04076/2016/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 42630/2016
NoME do iNfraTor: aBraÃo liNcol BallEiro – faZENda SoNHo 
doUrado
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998, 
art. 66, do decreto federal nº 6.514/2008 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 10.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 04323/2016/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 19467/2016
NoME do iNfraTor: TiMBErTradE coMÉrcio E EXPorTaÇÃo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 77, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, parágrafo 1º da lei federal 
9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 03813/2016/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 27802/2016
NoME do iNfraTor: l W T HENriNGir ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 77, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração n° 07662/2015/GEflor, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 656704

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

FÉrias
.

Portaria Nº 639/2021-saGa
Belém, 14 de maio de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/519737, e Mem. nº31/2021-fiSP, 
de 14.05.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 400/2021-SaGa, de 31.03.2021, 
publicada no doE nº34.544, de 07.04.2021, que concedeu 30(trinta) 
dias de férias à servidora lUcidalVa ViEira da SilVa, coordenador de 
Grupo de Trabalho, Mf nº 65528/1, 2020/2021, no período de 17.05 a 
15.06.2021.
r E S o l V E: Transferir o período de gozo de férias da servidora lU-
cidalVa ViEira da SilVa, coordenador de Grupo de Trabalho, Mf 
nº 65528/1, 2020/2021, do período de 17.05 a 15.06.2021, a ser remar-
cado posteriormente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 656520

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
editaL de coNVocaÇÃo Para eLeiÇÃo da Vice-PresidÊNcia 
do coNseP
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, no uso 
das atribuições legais que lhe confere:
• BASECONVOCATÓRIA:  8º, do RI/CONSEP - Resolução 408/2020 -CON-
SEP homologada pelo decreto nº 1.465, de 12 de abri de 2021.
• DISPOSITIVOS REGULADORES DO PLEITO ELEITORAL : Eleitores votan-
tes art. 1º da lei nº 8.906, de 06 de novembro de 2019 e art. 8º, 4º - do 
ri/coNSEP, resolução nº 351/2018 - coNSEP, de 13 de dezembro de 
2018 homologada pelo decreto nº 351, de 20 de Setembro de 2019.
do referido diploma legal, coNVoca os conselheiros deste colegiado, a 
comparecerem e participarem da rEUNiÃo EXTraordiNária prevista 
para ocorrer no dia 31 de maio 2021 (segunda feira), no Plenário - Paulo 
celso Pinheiro Sette câmara, localizado na sede da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social/SEGUP, rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 335, bairro de Batista campos, com previsão de início, antes da 362ª 
a reunião ordinária, para eleição da Vice-Presidência do coNSEP – biênio 
governamental 2021/2022.
Gabinete da Presidência do coNSEP
Belém/Pa, 17 de maio de 2021.
UalaME fialHo MacHado
conselheiro/Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 656687

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo N.º 005/2021 – ccc;o coMaNdaNte 
GeraL da PoLÍcia MiLitar do ParÁ, no exercício de suas atribui-
ções previstas no art. 8º, parágrafo 2º, da lei complementar nº 053, de 
07 de fevereiro de2006. considerando a previsão contida no art. 37-c da 
lei complementar nº 126, de 13 de janeiro de 2020. rESolVE:art. 1º. 
dESiGNar ao cEl QoPM rG 26311 JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo 
diretor de apoio logístico e ao MaJ QoPM rG 29213 ricardo do NaS-
ciMENTo raMoS-chefe do centro de compras e contratos, a atribuição 
de responsáveis pela designação e nomeação de fiscais de contratos da 
PMPa; art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário; registre-se, publique-se, cum-
pra-se; Belém/Pa, 15 de janeiro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; coMaNdaNTE GEral da PMPa.

Protocolo: 656900

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo Portaria de FiscaL Nº 049/2021 – 
PMPa.
PUBLicaÇÃo No doe Nº 34.564, do dia 27/04/2021, Prot. Nº 649005
oNde se LÊ: NoMEar o MaJ QoPM rG 33447 lEoNardo EUllEr MElo da SilVa
Leia-se: NoMEar o MaJ QoPM rG 33447 lEoNardo EUllEr MElo da cUNHa
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 656589

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
054/2021 – PMPa; Pelo presente fica apostilado o CONTRATO ADMINIS-
TraTiVo Nº 055/2021 ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
coPlaTEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TErcidoS lTda, cujo objeto é 
a “aquisição de colete balístico para a PMPa”; ficam acrescidas as fontes 
de recusrso: 0301008850(SUPEraViT) e 0101008850 (rEcUrSoS ordi-
NárioS); Belém/Pa, 11 de Maio de 2021. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 656700

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 213/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santarém-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João Max Souza da Silva; cPf: 
331.229.702-87; Valor: r$ 3.956,40 . cB PM rosileno Pantoja da Silva; 
cPf: 679.369.202-00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM amilton Brito coelho; 
cPf: 672.094.752-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM clebyson John Borges 
Pinheiro; cPf: 961.448.312-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marineide Trin-
dade da Silva carvalho; cPf: 761.057.332-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Petronio castro de araujo filho; cPf: 562.960.452-04; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 214/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do ara-
guaia-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria Pantoja Pena; 
cPf: 428.213.552-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Evanildo oliveira da 
Silva; cPf: 392.379.742-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Nissey Jaime 
de Miranda damasceno; cPf: 585.402.372-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM luis charles Moraes lima; cPf: 649.369.612-72; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM daniel Ulisses de Souza Barbosa; cPf: 581.074.102-97; Valor: 
r$ 3.956,40. Sd PM Josué da costa alves; cPf: 926.997.662-91; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 215/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo chucre; cPf: 005.077.656-80; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Howard ross Teixeira; cPf: 449.647.142-68; 
Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elden de Souza amaral; cPf: 985.480.342-20; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM Keidison da costa Santos; cPf: 732.424.382-
72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM arthur Souza de castro; cPf: 006.360.522-
81; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Hilton chaves Martins; cPf: 004.554.632-
04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 216/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Perí-
odo: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; cPf: 
451.913.282-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Joaquim alves de oliveira 
Neto; cPf: 602.278.502-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronald Tavares 
Pantoja; cPf: 787.246.002-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Bruno Pinheiro 
dos Santos; cPf: 841.182.102-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thiago cle-
berson da Silva; cPf: 867.573.002-06; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Josue 
Soares Torres da Silva Junior; cPf: 914.479.172-00; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 217/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourilândia do 
Norte-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos andré fonseca da 
cunha; cPf: 577.520.872-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Teodoro Junior 
Silva de Souza; cPf: 577.864.292-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Silvio 
reis da Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM anderson 
Soeiro da Silva; cPf: 762.104.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM leiliane 
da costa Silva; cPf: 950.994.502-10; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Patrick 
Teles Pimenta; cPf: 965.446.192-72; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 218/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do 
Pará-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José luis da Silva; cPf: 
571.784.612-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Elizeu Monteiro Marques; 
cPf: 458.298.532-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM andré Tiago da Silva 
Barbosa; cPf: 836.584.912-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM William de 
Sousa Brito; cPf: 838.413.262-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM aguinaldo 
Hygor oliveira Matos; cPf: 837.271.592-00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Paulo césar Serra Necy; cPf: 629.073.282-04; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 219/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; Perí-
odo: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SUB TEN PM Henrique Mariano Gomes do amaral; 
cPf: 452.428.282-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jossimar cabral Sam-
paio; cPf: 634.861.722-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM alcilino Samuel 
Barreto de araújo; cPf: 410.579.372-15; Valor: r$ 3.956,40. cB PM ron-
ny Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Thiago de araújo dantas; cPf: 935.068.482-91; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Jack luis frança ramos; cPf: 918.102.992-68; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 220/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM alcides Gonçalves de lima; cPf: 
480.101.032-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM celso cardoso de Sousa; 
cPf: 575.356.712-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elan rosário de Melo; 
cPf: 841.934.842-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM luíz costa Santos Junior; 
cPf: 805.646.742-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marcos Bruno Muniz de 
Sousa; cPf: 732.262.382-72; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Marcos Vinicius 
Pereira cardoso; cPf: 018.183.282-83; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 221/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM amilton de Sena Barreto; cPf: 
486.364.952-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge Macedo da Silva; cPf: 
379.941.662-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elton charles Barros dias; 
cPf: 787.165.002-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM adercio lima rabelo; 
cPf: 001.251.292-38; Valor: r$ 3.798,00. cB PM aércio lima rabelo; cPf: 
001.251.172-21; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Elaine cristina da Silva ro-
drigues; cPf: 903.670.732-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 222/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-
Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Elias Pinheiro Barbosa; cPf: 
367.699.752-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos augusto Barros amo-
ras; cPf: 452.424.532-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Yasmin rocha do 
Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM luiz Henri-
que Gonzaga da costa Santos; cPf: 836.600.622-00; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM carlos felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38; Valor: r$ 
3.798,00. Sd PM Eliase da Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 223/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Perío-
do: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGT PM raimundo Nonato oliveira da Silva; cPf: 
397.039.752-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM alvaro rubson de lima Bra-
ga; cPf: 428.977.772-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Nielson costa Sou-
za; cPf: 790.282.172-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jose Helton Mendes 
da Silva; cPf: 081.267.134-10; Valor: r$ 3.798,00. cB PM altamir Miguel 
amaro Morais; cPf: 896.246.022-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM fernando 
rodrigues Gonçalves; cPf: 947.822.882-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 224/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Pe-
ríodo: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz dos Santos; cPf: 
354.063.802-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM amilson ferreira lobato; 
cPf: 396.594.702-82; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Wesley Barbosa leite; 
cPf: 819.804.423-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Manoel José Moraes 
Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Paulo fernando 
dias Barros; cPf: 937.186.242-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Paulo cesar 
rodrigues da Silva; cPf: 646.672.192-20; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 225/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SUB TEN PM José roberto Soares araujo; cPf: 
394.465.302-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edmilson da Silva Sousa; 
cPf: 592.561.172-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ronaldo cézar cordeiro 
dos Santos; cPf: 301.007.472-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ricardo 
Nunes da Silva; cPf: 462.702.722-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Mu-
rilo alberto dos Santos lira; cPf: 516.971.902-78; Valor: r$ 3.798,00; 
cB PM david Bruno Pereira dos Santos; cPf: 934.965.082-72; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 226/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé açu-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM cristian Pantoja de loureiro; cPf: 
608.517.322-91 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Emanuel de Souza cabral 
Júnior; cPf: 449.038.042-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM isaias ferrei-
ra de oliveira; cPf: 587.532.902-59; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cileny 
do Socorro Silva dos Santos; cPf: 410.428.402-53; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Glauber João Marques de freitas; cPf: 897.230.662-20; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM adriano campelo dias; cPf: 769.191.022-34; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 227/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM aldo Natalino conceição de Souza; 
cPf: 428.248.932-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Paulo da rosa celso de 
farias; cPf: 299.192.402-06 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Waldomiro fer-
reira da Gama; cPf: 577.450.722-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Josuel 
Gomes Sardinha ; cPf: 425.876.702-68; Valor: r$ 3. 956,40. cB PM José 
revelino de Maria oliveira ; cPf: 755.715.102-00 ; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM igor de oliveira Nery da costa; cPf: 530.024.232-20; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 228/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; Perí-
odo: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM José Joaquim cordeiro oliveira; cPf: 
264.450.772-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcelo de Moraes ferreira; 
cPf: 616.675.012-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Klébson Modesto car-
valho; cPf: 304.414.042-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edvaldo Silva de 
andrade; cPf: 368.690.312-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge luiz de 
Souza cuimar; cPf: 468.206.042-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Waldeci 
alves de Sousa; cPf: 818.742.192-49; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 229/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM francisco José costa Nogueira; cPf: 
426.262.772-15; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM carlos alexandre Teles dos 
Santos; cPf: 489.461.412-04; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Eliezer dos 
Santos anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM 
indiodilson andré de Jesus Melo; cPf: 634.070.602-97; Valor: r$ 2.611,20. 
CB PM Tony Jefferson Rodrigues da Costa; CPF: 708.517.432-34; Valor: R$ 
2.571,60. cB PM Marcelo Matias de Jesus; cPf: 775.684.272-34; Valor: 
r$ 2.571,60. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 230/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio do 
Tauá-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Humberto Poncia-
no Gomes; cPf: 282.760.602-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Emanoel 
Nasareno Santana da Silva; cPf: 516.513.942-53; Valor: r$ 2.611,20. 
SGT PM Silvio Jarbas Martins Barradas ; cPf: 488.849.442-87; Valor: r$ 
2.611,20. SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-20; Valor: r$ 
2.611,20. cB PM anderson alexandre da Silva; cPf: 730.508.222-87; Va-
lor: r$ 2.571,60. cB PM Thomas cristian Melthieur Moraes Silva; cPf: 
001.931.632-17; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 789/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belem-Pa; destino: 
São Paulo-SP; Período: 18 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação, 03 de pousada e 04 indenização de transporte; Servidores: cEl 
PM robinson augusto Boulhosa Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 
2.085,43. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 204/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 01 a 05/04/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB 
PM rógerio de Jesus Sobrinho; cPf: 772.156.212-00; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 656770
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 032/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de veículo Van utilitário
Justificativa: Atender demanda de deslocamento para efetividade de ativi-
dades deste fundo de assistência.
Valor: r$ 190.000,00 (cento e Noventa mil reais).
Vigência: 05/05/2021 à 04/08/2021
data da assinatura: 05/05/2021
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 008/2021 – faSPM – PrEGÃo ElE-
TrÔNico N° 002/2021 – cPl/faSPM.
Programa: 1297– Manutenção da Gestão
Projeto atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 44905248 – Veículos diversos
Plano interno: 4120008338E
fonte do recurso: 0351000000
contratada: frP MaQUiNaS E EMPrEENdiMENToS lTda
cNPJ: 37.532.344/0001-51
Endereço: rua Bolívia, nº 1380; Bairro: Jardim consolação; franca - SP; 
cEP: 14.400-070
E-mail: nayara.confianca@gmail.com
fone: (16) 3432-6055 / 9204-6983
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM
diretor do faSPM.

Protocolo: 656564

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da publicação de protocolo nº 656149 data: 17/05/2021
termo de apostilamento 001 -  coNtrato 043/2021, publicado no 
d.o.e Nº 34.585
onde se lê:
aPoSTilaMENTo 001 -  coNTraTo 043/20201
Leia-se:
aPoSTilaMENTo 001 -  coNTraTo 043/2021
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 656571
errata da publicação de protocolo nº 656152 data: 17/05/2021
termo de apostilamento 001 -  coNtrato 042/2021, publicado no 
d.o.e Nº 34.585
onde se lê:
aPoSTilaMENTo 001 -  coNTraTo 042/20201
14 de fevereiro de 2021
Leia-se:
aPoSTilaMENTo 001 -  coNTraTo 042/2021
14 de Maio de 2021
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 656568

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 013/2021, modo de disputa aBErTo/fEcHado, tipo 
MENor PrEÇo Por iTEM, valor global estimado r$ 27,47 (Vinte e sete 
reais e quarenta e sete centavos).
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXPloraÇÃo 
doS SErViÇoS dE rESTaUraNTE, coM forNEciMENTo dE cafÉ da Ma-
NHÃ E rEfEiÇÕES No SiSTEMa dE PrEÇo Por QUilo E PraTo coMEr-
cial MEdiaNTE coNcESSÃo dE USo dE árEa PrÓPria No QUarTEl do 
coMaNdo GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará.
Pregoeiro:lUiZ alfrEdo SilVa GaliZa doS SaNToS - MaJ QoBM
data de abertura: 28/05/2021, às 09h30min (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 17 de Maio de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 656476

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo Nº 013/2021 - daL/cBMPa
a diretora de apoio logístico do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará 
no exercício de suas atribuições previstas no art. 20, da lei nº 5.731, de 
15 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a organização básica do cBM-
Pa, após analisar o Termo de recebimento e Exame de Material -TrEM, 
elaborado pela comissão de recebimento, acompanhamento e fiscaliza-
ção de Materiais Permanentes, Presidente: MaJ QoBM Elildo aNdradE 
fErrEira, Mf: 54185525-1; 1º Membro: SGT BM lUiZ carloS ViEira, 
Mf: 5399254-1; 2º Membro: 2º SGT BM alEX alaN frEirE MacHado, 
Mf: 5610397-1; Suplente: ST BM aroNi fErrEira MUlaTiNHo JUNior, 
Mf: 5609119-1, designados através da Portaria n°014 de 13 de Janeiro 
de 2021 publicada no doE nº 34.461 de 15 de Janeiro de 2021, referen-
te ao contrato nº 93/2020, cujo o objeto consiste na “aquisição de 450 
(quatrocentos e cinquenta) volumes de móbilias, sendo 15 (quinze) mesas 
retangular, 13 (treze) gaveteiros fixos c/ 02 gavetas, 35 (trinta e cinco) 
armários altos fechados, 10 (dez) mesas em l, 03 (três) armários extra
-altos fechados, 01 (um) armário tipo escaninho, 02 (dois) armários fe-
chado/aberto, 02 (dois) armários altos semi-abertos, 05 (cinco) mesas de 
reunião circular, 20 (vinte) mesas de refeitório 06 lugares, 01 (um) balcão 
de atendimento, 20 (vinte) cadeiras de diretor giratória c/ regulagem, 15 
(quinze) longarinas de diretor 03 lugares, 20 (vinte) cadeira diretor base 
fixa, 12 (doze) sofás de 03 lugares, 04 (quatro) sofá 02 lugares e 02 (dois) 
sofanete 03 lugares c/ pé cromado”, com recursos oriundos do convênio 
(infraero), consoante a Nota de Empenho n° 2021NE00065, celebrado en-
tre corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará e a empresa flEXiBaSE 
iNdÚSTria E coMÉrcio dE MÓVEiS iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, 
cNPJ: nº 04.869.711/0001-58.
rESolVE:
art.1° concordar com o Parecer da comissão do referido TrEM, no sentido 
de que os bens constantes no documento auxiliar das Notas fiscais Ele-
trônica - daNfE de nº 11746 de Série: 01, datadas de 19 de fevereiro de 
2021, atende às condições estabelecidas nos termos da Nota de Empenho 
nº 2021NE00065;
art.2° determinar, à dal 1, que providencie a publicação desta homologa-
ção em Diário Oficial;
art. 3° determinar ao almoxarifado Geral do cBMPa, que providencie o 
lançamento no SiMaS, da Nota de recebimento relativa à daNfE, relacio-
nada no art 1°, e posterior encaminhamento à diretoria de finanças, para 
fins de liquidação e pagamento das despesas a que se refere o Termo de 
recebimento e Exame de Material em comento;
art 4° determinar ao Patrimônio que inclua os referidos bens no patrimo-
nio do cBMPa, MEdiaNTE o devido cadastramento deste junto ao SiSPaT 
WEB/SEPlad/Pa;
art. 5° determinar ao almoxarifado e Patrimônio que providencie a distri-
buição dos referidos bens e devida baixa no SiMaS/SEPad/Pa.
MarÍlia GaBriEla coNTENTE GoMES - TcEl QoBM
diretora de apoio logístico do cBMPa

Protocolo: 656734

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto 001 - coNtrato 038/2021
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° 
2020/544448 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° 038/2021 – CBMPA, firmado com a empresa H DE 
F PIRES SERVIÇOS EIRELI – ME, passará a conter a seguinte classificação 
na dotação orçamentária:
UNidadE GESTora: 310101
foNTES dE rEcUrSoS: 0101000000 – Tesouro.
foNTES dE rEcUrSoS: 0106007052 – convênio infraero.
foNTES dE rEcUrSoS: 0306007052 – Superávit do convênio infraero.
c. fUNcioNal: 06.182.1502.7563 – adequação das Unidades do cBMPa.
ElEMENTo dE dESPESa: 449052 – Equipamento de Material Permanente.
Belém, 17 de Maio de 2021.
Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesacivil.

Protocolo: 656665

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 544/2021-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 05 de Maio de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 
2020, publicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que 
estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da 
administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
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coNSidEraNdo a necessidade de regularizar a cessão do servidor alaN 
dioNiSio SoUZa lEao dE SalES, delegado de Polícia civil, Matrícula nº 
5835151, para fins de adequação aos termos do Decreto supracitado, con-
forme disposto no artigo 11;
r E S o l V E:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 794/2020-GaB/dG/cEdÊNcia, de 
26 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial nº 34.237, de 29 de maio 
de 2020, que cEdEU o servidor alaN dioNiSio SoUZa lEao dE SalES, 
delegado de Polícia civil, Matrícula nº 5835151 para a ViceGovernadoria do 
Estado, com ônus ao órgão cedente, a contar de 01/06/2020;
ii - forMaliZar a cessão do servidor alaN dioNiSio SoUZa lEao dE 
SalES, delegado de Polícia civil, Matrícula nº 5835151 para a Vice-Gover-
nadoria do Estado, com ônus ao órgão cedente, a contar de 01/06/2020 
até 30/04/2021, em conformidade com os termos do decreto Estadual nº 
795, de 29 de maio de 2020;
iii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 656782
Portaria Nº 545/2021-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 05 de Maio de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que estabelece 
normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da administra-
ção Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/17833, em que costa o ofício nº 003/2021-GaB.PrEfEiTo, datado de 
05 de janeiro de 2021, por meio do qual o Excelentíssimo Senhor Edmilson 
Brito rodrigues, Prefeito Municipal de Belém, solicita a cessão da servidora
christiane ferreira da Silva, delegada de Polícia civil, Matrícula nº 5879060, 
a fim de exercer a função de Coordenadora de Defesa Civil junto a Comis-
são Municipal de defesa civil de Belém/Pa;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica 055/2021-coNJUr exarada pela 
consultoria Jurídica da Polícia civil, favorável ao pleito;
coNSidEraNdo ainda, a autorização do Excelentíssimo chefe da casa 
civil da Governadoria do Estado, de acordo com os termos do artigo 8º, 
do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, tendo em vista que a cessão 
da servidor em questão é com ônus ao cedente, mediante reembolso pelo 
órgão cessionário,
r E S o l V E:
i - cEdEr a servidora cHriSTiaNE fErrEira da SilVa, delegada de Polí-
cia civil, Matrícula nº 5879060 para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM, 
pelo período de 02 (dois) anos, com ônus ao cedente, mediante reembolso 
pelo órgão cessionário, a contar de 01/01/2021 até 31/12/2022, nos ter-
mos do art. 3º, inciso ii e § 3º; art. 4º, inciso ii; art. 6º e art. 8º todos do 
decreto nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 656787
Portaria Nº 555/2021-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 07 de Maio de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que estabelece 
normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da administra-
ção Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2020/905670, 
oriundo do Gabinete da ViceGovernadoria, solicitando a permanência do 
servidor alaN dioNiSio SoUZa lEao dE SalES, delegado de Polícia civil, 
Matrícula nº 5835151, nos termos do decreto supracitado;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 559/2021-coNJUr, exarada 
pela consultoria Jurídica da Polícia civil do Estado do Pará - coNJUr/Pc-
Pa, que recomenda o deferimento do pleito;
r E S o l V E:
i - forMaliZar a cessão do servidor alaN dioNiSio SoUZa lEao dE Sa-
lES, delegado de Polícia civil, Matrícula nº 5835151 para a Vice-Governa-
doria do Estado, com ônus ao órgão cessionário, pelo período de 03 (três) 
anos, a contar de 01/05/2021 até 28/04/2024, em conformidade com os 
termos do decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

Protocolo: 656784
Portaria Nº 001 /2021/dPa
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
a dra. SoraNda dE NaZarÉ aBrEU do NaSciMENTo, delegada de Polícia 
civil, diretora da divisão de Polícia administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, etc.
c o N S i d E r a N d o: a notícia veiculada nos meios de comunicação, 
dando conta que na manhã do dia 8 de março de 2021, no estabelecimento 
denominado “MoTEl MiraGE”, localizado na rua Professor Nelson ribeiro, 
nº 161, no bairro do Telégrafo, durante uma confusão entre clientes e 
funcionários do referido estabelecimento, houve disparo de arma de fogo, 
onde saíram duas pessoas feridas;

c o N S i d E r a N d o: serem atribuições desta divisão o cadastramen-
to, regularização e fiscalização dos estabelecimentos de diversões públicas 
e afins, em conformidade com o que preceitua o Decreto nº 2.423, de 
31/08/1982, e a necessidade de se apurar rigorosamente o fato;
R E S O L V E: Instaurar o Processo Administrativo Apuratório–PAA, a fim 
de que sejam apurados os fatos ora denunciados no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob a presidência do dPc raPHaEl dE SoUZa MaTTar.
Encaminhar ao senhor delegado Geral de Polícia civil, para apreciação e a 
devida autorização para publicação no Diário Oficial do Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada Soranda de Nazaré abreu do Nascimento
diretora da dPa/Pc/Pa

Protocolo: 656554

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria n.º 061/2021-dGPc/diVersos
Belém-Pa, 17 de maio de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora aNdrEa dE SoU-
Za SENa, servidora, Mat. 80845943, para acompanhar como fiScal a 
execução do Contrato nº 009/2021–PC/PA, firmado com a Empresa AS-
SociaÇÃo PÓlo ProdUTiVo Pará, cNPJ N° 07.553.026/0001/06, cujo 
objeto é a aquisição de camisas Gola Polo em algodão mangas curtas, 
com emblemas padronizados, camisetas tipo educação física em algodão, 
conforme descrição do termo de referência, no seu impedimento o servidor 
arNaldiNo dE NaZarETH frEiTaS JÚNior, cargo: Escrivão de Polícia 
Matrícula nº 5825970., que assistirá o referido contrato com as mesmas 
atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a. acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d)rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 656859

.

.

errata
.

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: 09/05/2022
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
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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: 09/05/2022
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
*rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe Nº 
34.585, de 17/05/2021.

Protocolo: 656517

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 019/2020 – Pc/Pa - 
reF: a dispensa de Licitação nº 005/2021 – Pc-Pa
Partes: ESTado do Pará, aTraVÉS da PolÍcia ciVil do ESTado do 
Pará E a Empresa aSSociaÇÃo PÓlo ProdUTiVo Pará. cNPJ/Mf sob 
nº. 07.553.023/0001-06, data da assinatura: 17/05/2021. Vigência: 
17/05/2021 a 31/12/2021. com o objeto aQUiSiÇÃo dE caMiSaS E ca-
MiSETaS Para cUrSo dE forMaÇÃo Policial SUBJUdicE. orçamen-
to:06.128.1502.8833 com o valor total de r$-6.540,00. coNTraTada en-
dereço: rua antonio Barreto, nº 1905 - Bairro de fátima cEP: 66.060-021 
na cidade de Belém, Estado do Pará -fone: (91) 3039-7989, e-mail: comer-
cial@fabricaesperança.org.br. ordenador responsável: ana Michelle Gonçal-
vez Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral de Policia civil.

Protocolo: 656852

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 005/2021 – Pc/Pa
ParTES: o GoVErNo do ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a empresaaSSocia-
ÇÃo PÓlo ProdUTiVo Pará, inscrita no cNPJ/Mf, nº. 07.553.026/0001-
06, com sede na rua antônio Barreto, n°1905, bairro de fátima, cEP 
66.060-021, na cidade de Belém/Pa, telefone: (91) 3039-7989, e-mail: 
comercial@fabricaesperanca.org.br, neste ato representada pelo diretor 
Geral, arTUr JoSÉ JaNSEN NoVaES, brasileiro, casado, administrador, 
portador da cédula de identidade nº 3201640 Pc/Pa e no cPf sob o nº 
631.953.802-34, residente e rodovia augusto Montenegro nº. 3146, Qua-
dra 5 lote 1 do condomínio Jardim Portugal, Belém/Pa, cEP:66.821-000, 
doravante denominado de coNTraTada.
do objeto: aquisição de camisas gola polo em algodão mangas curtas, cor 
preta, padrão adulto, com emblemas padronizados; camisetas tipo educa-
ção física em algodão, cor branca com emblemas padronizados, todas nos 
moldes do termo de referência, a fim de suprir as necessidades do curso 
de formação de policiais oriundos das decisões judiciais referentes aos con-
cursos públicos c-149 e c-203

da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso V da lei nº 
8.666/93, considerando a falta de interessados à licitação realizada e o 
caráter de urgência ocasionado pela ação do vírus coVid-19.
Valor: r$ 6.540,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais)).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Unidade orçamentária:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará;
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública;
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo;
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
ordENador rESPoNSáVEl: Exma. Sra. aNa MicHEllE GoNÇalVES So-
arES ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado Geral.
foro: Belém - Estado do Pará.
daTa: 17 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 656873

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo - Nº 005/2021 - Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado Geral, resolve ratificar o Termo de Dispen-
sa de licitação nº 005/2021 – Pc/Pa, para da PolÍcia ciVil/Pa.
Valor: r$ 6.540,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais).
Belém-Pa, 17 de Maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 656880

diÁria
.

Portaria Nº: 00613/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021491974, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar OPERAÇÃO DOCUMENTO, no período de 12/05/2021 
a 21/05/2021;

1. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
2. PaP dUciValdo rEiS da coSTa - MaT: 700096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
3. adM JorGiNa do Socorro VilHENa MoNTEiro - MaT: 70874
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
4. PaP Moacir JorGE GoMES liMa - MaT: 70629
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
5. adM roSilENE MarGarETH coNcEicao dE SoUZa - MaT: 70440
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
6. MPc carMEM lUcia PiNHo dE aTaidE - MaT: 5243335
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
7. PaP MaNoEl JUNior da SilVa GoNÇalVES - MaT: 5133629
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
8. daS roMUlo rallYE dE SoUSa loPES - MaT: 5949854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 17,091.36 ( dEZESETE Mil, NoVENTa E UM rEaiS E TriNTa 
E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da di-
ligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00614/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/490758, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/05/2021 a 
11/05/2021;

1. dPc cElSo dE JESUS PErEira SaldaNHa SaNTiaGo - MaT: 54185825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc oZi BriTo aSSUNcao - MaT: 5856680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00615/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/490639, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/05/2021 a 
10/05/2021;

1. iPc PriScila da coSTa NEGrao - MaT: 57228091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. PaP frEdErico alEXaNdrE rEiS SaNToS BarroSo - MaT: 5940206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00616/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021475201, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
RUÍ, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
11/05/2021 a 17/05/2021;

1. daS JorGE WErVErSoN da SilVa MoUTiNHo - MaT: 5905737
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. iPc EdSoN NaGaTa corrEa - MaT: 60372
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00617/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/486250, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 11/05/2021 
a 15/05/2021;

1. iPc MarcoS roBErTo doS SaNToS faGUNdES - MaT: 5410690
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)
2. dPc Marco aNToNio dE oliVEira E SilVa - MaT: 54188988
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)
3. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)
4. EPc darilSoN MoraES SoUZa - MaT: 54183798
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,102.72 ( oiTo Mil, cENTo E doiS rEaiS E SETENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00618/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/479495, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
11/05/2021 a 14/05/2021;

1. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00619/2021 - dGPc/od/drF de 11 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/451939, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de doM Eli-
SEU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/05/2021 
a 13/05/2021;

1. iPc laErcio PraZErES da SilVa - MaT: 54189057
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. dPc adriaNa carla MaGNo BarBoSa - MaT: 54180059
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00622/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021496680, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 12/05/2021 a 13/05/2021;

1. dPc ViNiciUS UlHoa alMEida - MaT: 5940506
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00623/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEira do ara-
RI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/05/2021 a 
12/05/2021;

1. iPc iVaN MacHado dE MElo - MaT: 5940264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00624/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 12/05/2021 a 14/05/2021;

1. EPc flaViaNE da rocHa SilVa - MaT: 57213004
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00625/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021497622, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/05/2021 
a 13/05/2021;

1. iPc aNToNio JoSE fariaS NoNaTo - MaT: 5853303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00626/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/497663, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
12/05/2021 a 15/05/2021;
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1. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc raPHaEl TaVarES MacEdo dE SalES - MaT: 5940405
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc Marco aNToNio SENa cHaGaS - MaT: 5411017
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. iPc WaSHiNGToN lUiS SaNcHES dE arrUda filHo - MaT: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. iPc dUrVal lUiS PaES GoNdiM - MaT: 57233589
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

8. iPc Eric MarcoS NUNES caValcaNTE - MaT: 5332630
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00627/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/503283, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BoM JESUS 
DO TOCANTINS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
13/05/2021 a 13/05/2021;

1. iPc JoYcE MaiKa BoHN - MaT: 5940092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00628/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 13/05/2021 a 13/05/2021;

1. iPc HElio da SilVa BraBo - MaT: 54183792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc SidclEY SilVa BarroSo - MaT: 5939610
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00629/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 13/05/2021 a 23/05/2021;

1. iPc aNTENor JUlio caMPoS GUEdES - MaT: 5939682
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00630/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 13/05/2021 a 19/05/2021;

1. iPc rodriGo MESSiaS dE oliVEira - MaT: 5939886
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 

total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00631/2021 - dGPc/od/drF de 12 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/490289, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/05/2021 a 
12/05/2021;

1. iPc JaNair oliVEira da SilVa - MaT: 5332788
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. iPc doUGlaS MiraNda MEllo - MaT: 5462983
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00632/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/497733, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
13/05/2021 a 16/05/2021;

1. MPc MaUro MiraNda caMPoS - MaT: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00633/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/496214, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILiGENcia Policial, no período de 12/05/2021 a 
14/05/2021;

1. dPc GUilHErME GoNcalVES da SilVa - MaT: 5940412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc ZENi SaNcHES PUrEZa - MaT: 5207053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. EPc JaNE BarBoSa da SilVa - MaT: 5553105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00634/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 13/05/2021 a 20/05/2021;

1. dPc VaNESSa MacEdo corrEa dE SoUZa - MaT: 57233513
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00635/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/503214, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
14/05/2021 a 17/05/2021;

1. iPc THiaGo dE oliVEira GUErra GoMES - MaT: 5940168
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00636/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/502937, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/05/2021 a 
24/05/2021;

1. iPc ariNaldo SilVa SaNToS - MaT: 8400631
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

2. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

3. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

4. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

5. EPc rodriGo PaiVa dE BarroS - MaT: 57230050
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

6. iPc HErloN WiVEENS PErEira dE caMPoS - MaT: 54189349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

7. iPc Joao fErrEira NETo - MaT: 54189353
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

8. iPc JoSE NaZarENo BaENa dE JESUS - MaT: 5856957
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

9. dPc EdSoN rodriGUES dE aZEVEdo - MaT: 5940408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 21,364.20 ( ViNTE E UM Mil, TrEZENToS E SESSENTa E 
QUaTro rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00637/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/497951, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/05/2021 
a 17/05/2021;

1. dPc lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ - MaT: 5940537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. MPc EdEcarlo dE JESUS fErrEira - MaT: 5331188
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc iNaldo fariaS SErrao - MaT: 5411521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc lUciaNo daMaScENo SoUZa - MaT: 5887046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00638/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/497702, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
14/05/2021 a 17/05/2021;

1. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro - MaT: 54197203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc carloS Maia filHo - MaT: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

5. iPc ardilEX NaZarENo doS SaNToS Barra - MaT: 5331978
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rE-
aiS E QUiNZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00639/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/503334, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE 
JANEIRO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 14/05/2021 a 22/05/2021;

1. dPc ricardo oliVEira do roSario - MaT: 80845034
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8, ToTal: r$ 4,051.36)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,051.36 ( QUaTro Mil, ciNQUENTa E UM rEaiS E TriNTa E 
SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da dili-
gência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00640/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/503182, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/05/2021 a 
15/05/2021;

1. iPc alaN firNGrid PErEira dE SoUSa - MaT: 5907246
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00641/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/503784, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo PaU-
LO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período 
de 16/05/2021 a 24/05/2021;

1. iPc VicTor fErNaNdES Bricio - MaT: 5913932
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8, ToTal: r$ 4,051.36)
2. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8, ToTal: r$ 4,051.36)
3. iPc Eric MarcoS NUNES caValcaNTE - MaT: 5332630
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8, ToTal: r$ 4,051.36)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 12,154.08 ( doZE Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00642/2021 - dGPc/od/drF de 13 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 14/05/2021 a 24/05/2021;

1. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00643/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021512976, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/05/2021 
a 17/05/2021;
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1. iPc dEiZE BoTElHo dE aQUiNo alVES - MaT: 5940046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. dPc fEliPE adriaNo SaraiVa lUSToSa BEZErra - MaT: 5940513
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. EPc rodriGo ValdEViNo dE oliVEira - MaT: 5940142
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc BrENda NaTalY da SilVa SErra - MaT: 5898219
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00644/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/509916, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/05/2021 a 
14/05/2021;

1. iPc doUGlaS MiraNda MEllo - MaT: 5462983
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JaNair oliVEira da SilVa - MaT: 5332788
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00645/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/509043, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/05/2021 a 
22/05/2021;

1. iPc dENiSE criSTiNa PriMo cErQUEira - MaT: 8400713
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc carloS alBErTo dE JESUS SaNToS - MaT: 5180309
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc EliaS riBEiro doS SaNToS - MaT: 5865794
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc PEdro MESSiaS da rocHa filHo - MaT: 5633664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc JEffErSoN EdSoN SaNToS corrEa - MaT: 5782350
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,934.50 ( ciNco Mil, NoVEcENToS E TriNTa E QUaTro 
rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00646/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/507698, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/05/2021 a 
18/05/2021;

1. EPc aNa lUcia SoUSa PErEira - MaT: 5205263
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc EMErSoN aUGUSTo oliVEira SoarES - MaT: 8400712
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. dPc VEra fraNciSca BaTiSTa fErrEira - MaT: 54181475
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

4. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00647/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/518722, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
REPARTIMENTO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
17/05/2021 a 18/05/2021;

1. dPc MaTHEUS BrUScHi oMiZZolo - MaT: 5940430
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa - MaT: 5940119
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc PaUliNo SilVa SoUZa - MaT: 5913775
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT: 5917586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00648/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/518579, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BUJa-
RU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/05/2021 a 
17/05/2021;

1. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc EVaNdErSoN PiNHEiro da SilVa - MaT: 54193300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00649/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/518246, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/05/2021 a 
17/05/2021;

1. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS da SilVa - MaT: 5940334
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00650/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/518200, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/05/2021 a 
15/05/2021;

1. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS da SilVa - MaT: 5940334
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00651/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/515959, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/05/2021 a 
18/05/2021;

1. iPc lUiZ oTaVio QUarESMa dE lEMoS - MaT: 5858976
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00652/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/515952, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
MÃ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/05/2021 a 
15/05/2021;

1. EPc GaBriEla dE dEUS corrEia liMa - MaT: 5940267
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc WaldiclEBEr fErrEira do NaSciMENTo - MaT: 5940081
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc JESSica caValcaNTE rodriGUES - MaT: 5940284
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc rafaEl lEal dE carValHo - MaT: 5940189
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. PaP JUliaNE GUiMaraES da coSTa - MaT: 5940216
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
6. EPc JEff KElPYS doS SaNToS MESQUiTa - MaT: 5913826
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
7. dPc Elcio fidElES dE dEUS - MaT: 5914107
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
8. dPc ToNi riNaldo rodriGUES dE VarGaS - MaT: 5914105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
9. iPc Marcio aNdrE dE frEiTaS BEllo - MaT: 5940025
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
10. EPc daVid raMalHo dE araUJo lEiTE - MaT: 5940162
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
11. PaP ariadNE liMa coUTo - MaT: 5940235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
12. dPc GaBriEl aNGElo dE oliVEira SaNToS - MaT: 5940495
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00653/2021 - dGPc/od/drF de 14 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/515074, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/05/2021 a 
18/05/2021;

1. iPc SErGio JorGE liMa dE SoUZa - MaT: 5940159
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00654/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/515997, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/05/2021 a 
19/05/2021;

1. iPc adriaNo carValHo GUErrEiro - MaT: 5913869
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00655/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/515983, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PacaJá, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 18/05/2021 a 
19/05/2021;

1. EPc SiMoNE frEiTaS doS PaSSoS - MaT: 5411416
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. dPc roMMEl fEliPE oliVEira dE SoUZa - MaT: 5914122
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00656/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/515971, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 18/05/2021 a 
20/05/2021;

1. dPc MarcoS aNdrE araUJo da SilVa - MaT: 5940479
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa - MaT: 5940207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00657/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/505602, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no 
período de 19/05/2021 a 22/05/2021;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00658/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/505602, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no 
período de 19/05/2021 a 22/05/2021;

1. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00659/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/521580, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
18/05/2021 a 20/05/2021;

1. dPc lUa fiGUEirEdo ViEira - MaT: 5940414
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc cElSo fErrEira SarMENTo filHo - MaT: 54185454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc THaiS liMa doS SaNToS - MaT: 5913857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. EPc GlaUciaNE coSTa carValHo - MaT: 54189611
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00660/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/520967, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
15/05/2021 a 17/05/2021;

1. ddiV lEao da coSTa lEao NETo - MaT: 5907311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. ddiV aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa - MaT: 54185818
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00661/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/520801, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 15/05/2021 a 17/05/2021;

1. ddiV adEMildo PaNToJa da SilVa - MaT: 5904207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00662/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021476122, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 18/05/2021 a 19/05/2021;

1. EPc MarGarida daiSE oliVEira fErrEira - MaT: 5095450
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc SaNdro WaGNEr fraNca da SilVa - MaT: 5886767
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - MaT: 57192815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00663/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/514467, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo do-
MINGOS DO CAPIM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
19/05/2021 a 22/05/2021;

1. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. dPc VEra fraNciSca BaTiSTa fErrEira - MaT: 54181475
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc EMErSoN aUGUSTo oliVEira SoarES - MaT: 8400712
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00664/2021 - dGPc/od/drF de 17 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/474888, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMi-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/05/2021 a 
21/05/2021;

1. iPc KlEBEr SaNTiaGo MacHado - MaT: 57233645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc ElY PENicHE da SilVa - MaT: 5890046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida

Protocolo: 656667

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 024/2021
Processos: nº 2021/301302
objeto: aquisição de Material para Proteção, acondicionamento e Emba-
lagem de cadáveres (Saco para remoção de cadáver), para atender as 
necessidades desta sede (Belém), as Unidades regionais e Núcleos avan-
çados do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 28 de maio de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 656545

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2021/293238)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos do processo nº 2021/293238, bem como as disposições do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 021/2021 – cPc – rc, que tem objeto contratação 
Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva de veículos automotores, motocicleta com fornecimento de 
peças (originais ou genuínas novas e de primeiro uso), a fim de atender 
as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (sede) 
Unidades regionais e Núcleos avançados, resolve:
I – HOMOLOGAR a adjudicação do Pregoeiro Oficial que concedeu o objeto 
do GrUPo 01 deste certame à empresa arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, 
coNSTrUÇÃo, coNSErVaÇÃo E lo (cNPJ/Mf nº 07.346.264/0001-40) 
pela oferta de r$ 239.940,00 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e 
quarenta reais):
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 17 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

Protocolo: 656679

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2021/293238)
O pregoeiro oficial designado pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao 
Pregão Eletrônico nº 021/2021 – cPc – rc, que tem objeto a contratação 
Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de veículos automotores, motocicleta com fornecimento de 
peças (originais ou genuínas novas e de primeiro uso), a fim de atender 
as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (sede) 
Unidades regionais e Núcleos avançados, resolve:
i – adJUdicar o GrUPo 01 deste certame à empresa arraiS SErVi-
ÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, coNSErVaÇÃo E lo (cNPJ/Mf nº 
07.346.264/0001-40) pela oferta de r$ 239.940,00 (duzentos e trinta e 
nove mil novecentos e quarenta reais).
alBiNo GUilHErME QUadroS doS SaNToS
Pregoeiro Oficial

Protocolo: 656683
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diÁria
.

Portaria n°. 387/ 2021
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo cic: 373.528.652-68
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 19/04/2021 a 26/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 383/ 2021
HErBErT rodriGo da SilVa riBEiro cic: 889.365.202-10
MaTrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
rildo MoraES PlaTiNo da SilVa cic: 973.152.147-04
MaTrÍcUla: 5858275/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/04/2021 a 30/04/2021
oBJETiVo: atender demandas
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656766
Portaria n°. 433/ 2021
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira cic: 929.217.107-06
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ViGia - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 26/03/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 407/ 2021
adriaNo ValENTE rodriGUES cic: 652.038.102-06
MaTrÍcUla: 57200887/2
carGo: Perito criminal
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
lUcaS BrYaN SalViaNo riBEiro cic: 025.432.002-31
MaTrÍcUla: 5955881
carGo: auxiliar operacional
cidadE: NoVa iPiXUNa - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 11/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 436/ 2021
dJair Garcia loPES cic: 288.374.872-15
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS cic: 468.203.882-68
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
rodriGo loPES da coSTa cic: 695.668.952-91
MaTrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/04/2021 a 26/04/2021
oBJETiVo: operação Salinas 2021
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 404/ 2021
cHriSToPHEr PaiXÃo NETo cic: 019.819.472-21
MaTrÍcUla: 5955627/1
carGo: auxiliar operacional
EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa cic: 015.742.572-00
MaTrÍcUla: 6401841/2
carGo: Perito criminal
Joao SoUZa riBEiro JUNior cic: 001.190.942-07
MaTrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
rENaTo caValcaNTE oliVEira cic: 185.452.032-68
MaTrÍcUla: 5851920/1
carGo: Motorista
cidadE: S.GEraldo araGUaia - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 12/04/2021
oBJETiVo: realizar pericia e remoção cadavérica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656755
Portaria n°. 448/ 2021
daVi dE SoUZa SENa cic: 885.932.072-00
MaTrÍcUla: 5890179/1
carGo: Perito criminal
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
roBErTo coSTa NUNES cic: 937.898.072-49
MaTrÍcUla: 5947880/2
carGo: Perito criminal
WaldEMir alENcar dE SoUZa JÚNior cic: 361.467.062-72
MaTrÍcUla: 56926610/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/04/2021 a 24/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 446/ 2021
BrUNo rodriGUES da SilVa cic: 779.259.472-68
MaTrÍcUla: 57192600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES cic: 264.491.022-68
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: STa. Maria do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/03/2021 a 30/03/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 445/ 2021
lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla cic: 379.869.102-91
MaTrÍcUla: 5843405/1
carGo: Perito criminal
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS cic: 000.017.932-92
MaTrÍcUla: 6403822
carGo: Motorista
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES cic: 657.523.682-00
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: ViGia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/03/2021
oBJETiVo: Participar equipe perícial
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 438/ 2021
fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS cic: 175.373.552-15
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/05/2021 a 20/05/2021
oBJETiVo: ficar a disposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656763
Portaria n°. 444/ 2021
THiaGo ValENTE NoVaES cic: 803.813.672-15
MaTrÍcUla: 57194424
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 03/05/2021 a 07/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 463/ 2021
ElViS dE oliVEira lEiTE cic: 388.160.752-87
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 04/05/2021 a 11/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 078/ 2021
fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS cic: 175.373.552-15
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/02/2021 a 20/02/2021
oBJETiVo: ficar a disposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 374/ 2021
PriScila fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 595383/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 13/04/2021 a 20/04/2021
oBJETiVo: Participar do curso
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656736
Portaria n°. 459/ 2021
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa cic: 005.366.172-95
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
fraNciSco GlEYB MoNTEiro da SilVa cic: 023.996.852-29
MaTrÍcUla: 5955851/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/04/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 461/ 2021
Joao SoUZa riBEiro JUNior cic: 001.190.942-07
MaTrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
SUNara PErEira MElo cic: 934.775.462-53
MaTrÍcUla: 5888680/3
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/04/2021 a 21/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 451/ 2021
aNdrE lUiS Sfair da coSTa SarMENTo cic: 454.275.262-34
MaTrÍcUla: 5894938/1
carGo: Perito criminal
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iGor SilVa NaZário cic: 011.690.822-03
MaTrÍcUla: 5942990-1
carGo: Motorista
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira cic: 
489.707.862-87
MaTrÍcUla: 5847214/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 03/03/2021
oBJETiVo: participar equipe perícial
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 386/ 2021
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN cic: 051.891.919-66
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa cic: 009.642.252-12
MaTrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia veícular
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656750
Portaria n°. 241/ 2021
cloVES alVES diaS cic: 565.373.441-15
MaTrÍcUla: 5955835
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/03/2021 a 12/03/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 450/ 2021
NElYaNE Maria fErrEira BaTiSTa cic: 563.205.662-72
MaTrÍcUla: 5761646/2
carGo: Perito criminal
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro cic: 571.699.182-34
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/05/2021 a 09/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 292/ 2021
fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS cic: 175.373.552-15
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/04/2021 a 30/04/2021
oBJETiVo: ficar a disposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 197/ 2021
BrUNo rodriGUES da SilVa cic: 779.259.472-68
MaTrÍcUla: 57192600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES cic: 264.491.022-68
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 12/03/2021 a 22/03/2021
oBJETiVo: atender demanda de perícias veiculares
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656742
Portaria n°. 468/ 2021
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa cic: 046.668.331-61
MaTrÍcUla: 5958507/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 22/04/2021 a 28/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 458/ 2021
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa cic: 005.366.172-95
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
fraNciSco GlEYB MoNTEiro da SilVa cic: 023.996.852-29
MaTrÍcUla: 5955851/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: GarrafÃo do NorTE - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 22/04/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 287/ 2021
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira cic: 721.361.622-68
MaTrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/02/2021 a 18/02/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 437/ 2021
JoÃo rodriGUES NETo cic: 207.615.202-44
MaTrÍcUla: 54185406/1
carGo: Perito criminal

cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/05/2021 a 10/05/2021
oBJETiVo: ficar a disposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656739
Portaria n°. 470/ 2021
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/03/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 469/ 2021
EUdETo alVES GoMES JUNior cic: 017.200.172-20
MaTrÍcUla: 5955847
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/04/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 447/ 2021
JoNES fUrTado dE caSTro cic: 645.240.782-15
MaTrÍcUla: 5955865/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 379/ 2021
PaUlo SÉrGio fErrEira oZEla cic: 058.140.812-87
MaTrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: S. SEB. da Boa ViSTa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 04/05/2021 a 06/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656745
Portaria n°. 464/ 2021
fErNaNdo EfraiM QUEiroZ ViaNa cic: 017.651.512-79
MaTrÍcUla: 5955594
carGo: auxiliar operacional
GEilSoN dE JESUS SoUSa cic: 010.003.212-58
MaTrÍcUla: 5955606
carGo: auxiliar operacional
lENNoN VallE araUJo cic: 952.765.302-97
MaTrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
cidadE: UrUará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 462/ 2021
aNTÔNio Marcio fEliX liNo cic: 512.576.372-15
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/04/2021
oBJETiVo: conduzir veiculo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 430/ 2021
iGor SilVa NaZário cic: 011.690.822-03
MaTrÍcUla: 5942990-1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/04/2021 a 23/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 457/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
rodriGo da SilVa araUJo cic: 653.540.602-49
MaTrÍcUla: 54185310
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: Eldorado caraJáS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/04/2021 a 17/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656746
Portaria n°. 432/ 2021
MiGUEl WaNZEllEr rodriGUES cic: 247.262.492-15
MaTrÍcUla: 5361109/3
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/04/2021 a 23/04/2021
oBJETiVo: realizar análise de material
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 342/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
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riTEl JorGE carValHo alMEida cic: 776.348.702-00
MaTrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/03/2021 a 27/03/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 442/ 2021
diaNa doS SaNToS MoraES cic: 564.276.032-72
MaTrÍcUla: 5890003/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 15/04/2021 a 22/04/2021
oBJETiVo: ficar a disposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 443/ 2021
NElYaNE Maria fErrEira BaTiSTa cic: 563.205.662-72
MaTrÍcUla: 5761646/2
carGo: Perito criminal
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro cic: 571.699.182-34
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/05/2021 a 02/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656761

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado
Com base no item 10.1.2, do Edital 001/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sra. NicollE MarTHa SaUMa MaToS SilVa, selecionado para o 
cargo de Perito Médico legista – abaetetuba, na 01ª colocação do Processo 
Seletivo Simplificado 001/2021.
Com base no item 10.1.2, do Edital 001/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. GlEidSoN rocHa diaS, selecionado para o cargo de Perito 
Médico legista – abaetetuba, na 02ª colocação do Processo Seletivo Sim-
plificado 001/2021.
Com base no item 10.1.2, do Edital 001/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. daYVSoN WallYSoN MoUra GoNÇalVES, selecionado para 
o cargo de Perito Médico legista – Tucuruí, na 01ª colocação do Processo 
Seletivo Simplificado 001/2021.
Belém, 17 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 656892

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1400/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 099/2021-dG/cGP, que designou os servidores abaixo 
relacionados, ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 042/2020, firmado entre este Departamento e a Empresa BEL CASA 
coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, bem como, dos respectivos termos 
aditivos.
EQUiPE 1:
iVaN caMPoS BEZErra, matrícula 3261891/1 (Titular);
MarcElo PiNTo da coSTa MENdES, 57189949/1 (Suplente).
EQUiPE 2:
EdUardo raBElo frEirE, matrícula 57190748/1 (Titular);
rildo cÉSar diaS arrifaNo, matrícula 57192790/1 (Suplente).
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1401/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
dESiGNar os servidores raiMUNdo EUclidES dE carValHo, matrícula 
3262219/1 e MarcElo PiNTo da coSTa MENdES, matrícula 57189949/1, 
ocupantes de Cargo Efetivo, para fiscalizar e acompanhar a execução do 
objeto do Contrato Administrativo nº 042/2020, firmado entre este Depar-
tamento e a Empresa BEl caSa coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, 

bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerroga-
tiva de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, 
atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1402/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 101/2021-dG/cGP, que designou os servidores abaixo 
relacionados, ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem a fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 040/2020, firmado entre este Departamento e a Empresa BEL CASA 
coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, bem como, dos respectivos termos 
aditivos.
EQUiPE 1:
iVaN caMPoS BEZErra, matrícula 3261891/1 (Titular);
MarcElo PiNTo da coSTa MENdES, 57189949/1 (Suplente).
EQUiPE 2:
EdUardo raBElo frEirE, matrícula 57190748/1 (Titular);
rildo cÉSar diaS arrifaNo, matrícula 57192790/1 (Suplente).
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1403/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
dESiGNar os servidores JorGE HENriQUE SaNToS liMa, matrícula 
3261743/1 e lorENa da SilVa BaHia, matrícula 80845536/1, ocupantes 
de Cargo Efetivo, para fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do 
Contrato Administrativo nº 040/2020, firmado entre este Departamento e 
a Empresa BEl caSa coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, bem como, 
dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 
modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1404/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 711/2021-dG/cGP, que designou os servidores abaixo 
relacionados, ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 010/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa BEL CASA 
coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, bem como, dos respectivos termos 
aditivos.
fiScaiS:
iVaN caMPoS BEZErra, matrícula 3261891/1 (EQUiPE 1);
EdUardo raBElo frEirE, matrícula 57190748/1 (EQUiPE 2);
MarcElo fadoUl SaraiVa, matrícula 57194159/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1405/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
dESiGNar os servidores JorGE HENriQUE SaNToS liMa, matrícula 
3261743/1 e rildo cESar diaS arrifaNo, matrícula 57192790/1, ocu-
pantes de Cargo Efetivo, para fiscalizar e acompanhar a execução do ob-
jeto do Contrato Administrativo nº 010/2021, firmado entre este Departa-
mento e a Empresa BEl caSa coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, bem 
como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de 
sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar 
os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1406/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 825/2021-dG/cGP, que designou os servidores abaixo 
relacionados, ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo nº 
04/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa VIASUL SINALI-
ZaÇÃo lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos.
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fiScaiS:
JorGE HENriQUE SaNToS liMa, matrícula 3261743/1;
lorENa da SilVa BaHia, matrícula 80845536/1;
MarcElo fadoUl SaraiVa, matrícula 57194159/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1407/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 081/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510140,
rESolVE:
dESiGNar os servidores EdUardo raBElo frEirE, matrícula 57190748/1 
e rildo cESar diaS arrifaNo, matricula 57192790/1, ocupantes de car-
go Efetivo, para fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do Contrato 
Administrativo nº 04/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa 
ViaSUl SiNaliZaÇÃo lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1421/2021-dG/cGP, de 17/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 080/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510109,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 800/2021-dG/cGP, que designou os servi-
dores abaixo relacionados, ocupantes de cargo Efetivo, para procederem 
à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Contrato Ad-
ministrativo nº 041/2020, firmado entre este Departamento e a Empresa 
rEflETiVa SErViÇoS dE SiNaliZaÇÃo ViSUal - EirEli, bem como, dos 
respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 
modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
fiScaiS:
Marcelo Pinto da costa Mendes, matrícula 57189949/1 (EQUiPE 1);
raimundo Euclides de carvalho, matrícula 3262219/1 (EQUiPE 2);
Warlenton Nazareno de Melo Brito, matrícula 80845570/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1422/2021-dG/cGP, de 17/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 080/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/510109,
rESolVE:
dESiGNar a comissão constituída pelos servidores abaixo relacionados, 
ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização e acompanha-
mento da execução do objeto do contrato administrativo nº 041/2020, 
firmado entre este Departamento e a Empresa REFLETIVA SERVIÇOS DE 
SiNaliZaÇÃo ViSUal - EirEli, bem como, dos respectivos termos aditi-
vos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribu-
am à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
fiScaiS:
Marcelo Pinto da costa Mendes, matrícula 57189949/1;
raimundo Euclides de carvalho, matrícula 3262219/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/01/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1423/2021-dG/cGP, de 17/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 079/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/509925,
rESolVE:
dESiGNar a comissão constituída pelos servidores abaixo relacionados, 
ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização e acompanha-
mento da execução do objeto do Contrato Administrativo nº 039/2020, fir-
mado entre este departamento e a Empresa ViaSUl SiNaliZaÇÃo lTda, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerroga-
tiva de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, 
atestar os serviços conforme acordados.
fiScaiS:
raimundo Euclides de carvalho, matrícula 3262219/1;
 Warlenton Nazareno de Melo Brito, matrícula 80845570/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/12/2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1424/2021-dG/cGP, de 17/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
constante do Memº 079/2021, de 12/05/2021, no Processo 2021/509925,
rESolVE:
dESiGNar a comissão constituída pelos servidores abaixo relacionados, 
ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização e acompa-
nhamento da execução do objeto do contrato administrativo nº 09/2021, 
firmado entre este Departamento e a Empresa BEL CASA CONSTRUÇÃO 

ciVil E SErViÇoS lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, com-
petindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
fiScaiS:
raimundo Euclides de carvalho, matrícula 3262219/1;
 Warlenton Nazareno de Melo Brito, matrícula 80845570/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/01/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 656889

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1414/2021-daF/cGP, de 14/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 88, da lei 5.810/94-rJU, o art. 1º, 
da lei 11.770/2008, de 09/09/2008, e a apresentação do laudo Médico 
datado de 14/05/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Manuela ramos Torres, Vistoriadora, matrícula 
54197780/3, lotada na cirETraN “a” de Tucuruí, 180 (cento e oitenta) 
dias, de licença Maternidade, no período de 18/04/2021 a 14/10/2021, 
sem prejuízo de sua remuneração.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/04/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 656656

.

.

coNVÊNio
.

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 TraNS-
PorTES dE SaliNÓPoliS, inscrito no cNPJ n° 05.149.166/0001-98.
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: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo No doE 34.585 dE 17 dE Maio dE 
2021)

Protocolo: 656747

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1290/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/464204;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Maria do Socorro SaNToS dE alMEida, matrícula 3266788/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
700,00 (SETEcENToS rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergen-
ciais de deslocamento no município de Parauapebas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-700,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 11/05 a 22/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1296/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/470975;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor igor 
damasceno Pereira, matrícula nº 54192100 /2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destinam-se a suprir despesas eventuais no Municí-
pio de São Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
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art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/05 a 11/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1290/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/464204;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Maria do Socorro SaNToS dE alMEida, matrícula 3266788/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (HUM Mil rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergenciais 
de deslocamento no município de Parauapebas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-700,00
3339039- r$-300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 11/05 a 22/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1295/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos, 
constante do Memº 25/2021-GEra, de 30/04/2021, e demais despachos 
no Processo 2021/455908,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
idinalva soares maciel, matrícula 5946621/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as necessidades emer-
genciais da cirETraN “B” de alenquer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.600,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1318/2021-daF/cGP, de 11/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/427350;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Michelle Guimarães Mattos Travassos , matrícula nº 5958812/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (doiS Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despe-
sas diversas de pronto pagamento.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.500,00
3339036-r$- 500,00
3339039-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1317/2021-daF/cGP, de 11/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/473408;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eleandro rogério Pereira, matrícula nº 5932013/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1332/2021-daF/cGP, de 11/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/464250;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Maurício carlos Pinheiro, matrícula nº 80845695 /1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento, nos municipios de capanema, Brangança e Salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/05 à 01/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 656606

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 882/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/351365,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias à ser-
vidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Igarapé-Açú, no período de 06/04 a 05/05/2021, a fim de 
realizar serviços administrativos inerentes a substituição da gerência na 
ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla
fErNaNda JaTENE EWErToN 5884004 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 883/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/107144,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Itaituba para 
o município de São felix do Xingu, no período de 12/04 a 07/05/2021, a 
fim de realizar atendimento de vistoria na Ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla
aMErSoN GoNÇalVES BENTo 57209076/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 885/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/352345,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 24 e ½ (vinte e quatro e meia) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o mu-
nicípio de Salinópolis, no período de 06/04 a 30/04/2021, a fim de realizar 
atendimento e retaguarda de habilitação na ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla
MarTiNHo JorGE rodriGUES lEal 55588481 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 886/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/352727,
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o mu-
nicípio de Mãe do Rio, no período de 19/04 a 14/05/2021, a fim de realizar 
vistoria de veículos na ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla
JorGE cardiaS alVES JUNior 57200735 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 887/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 101/2021-GofTc “a”, de 05/04/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/350639,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 21 e ½ (vinte e um e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Marabá para o Município de São João do araguaia, no período de 07/04 
a 28/04/2021, a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Ope-
rações de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da 
dTo no referido município, em especial para dar suporte ao cumprimento 
do Memo. 029/2020-ccoNTEN-dETraN – ação civil Pública nº 0800106-
33.2019.8.14.0054.

Servidor matricula

lUiS carloS crUZ BEZErra 5117410/4

lUZiNaldo BaTiSTa fraNÇa 57201996/1

MarcoS diViNo da SilVa SilVa 57201715/1

WElliNGToN dE SoUZa coSTa 57201809/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 892/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/352466,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias à servi-
dora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o muni-
cípio de Parauapebas, no período de 12/04 a 07/05/2021, a fim de realizar 
atendimento de veículos na ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla

aNa SUEli QUadroS da roSa 3268438 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 893/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
03/2021-comissão de fiscalização dos Termos de cessão de Uso de Bens 
Movéis, de 23/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/323941,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 27 e ½ (vinte e sete e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
os municípios de Barcarena – 07/04 a 12/04/2021, cametá – 14/04 a 
19/04/2021, igarapé-Miri – 21/04 a 26/04/2021, Tailândia – 28/04 a 
03/05/2021 e Breu Branco – 05/05 a 10/05/2021, a fim de realizar fiscali-
zação dos veículos cedidos para as prefeituras nos municípios acima citado.

Servidor matricula

Helton victor pantoja da costa 5893826 /1

Murilo avanir da silva frança 57191860 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 903/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 255/2021-GofTc, de 05/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/352460,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 11 e ½ (onze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 15/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional.

Servidor matricula
Pedro afonso rey guimarães 57214892 /1

idenil rocha de almeida 54184449/2
Ely Moraes anselmo 57227280/1

francisca Morais da Silva Nogueira 57201682/2
Gilsiley ferreira e ferreira 57209068/1

Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730/1
rogério Barbosa ferreira 57226724/1

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1
anderson Bahia da Silva 57225847/1

Madson José alves de oliveira 57200235/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 904/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 261/2021-GofTc, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/355806,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 11 e ½ (onze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 15/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional.

Servidor matricula
raimundo ferreira valentim neto 57195665 /2

denise de souza matos 57176007 /3
francisco josé da costa silva 55586658 /2

Naum bastos de souza santos 57227682 /1
Nívia guedes gorayeb 57195550 /2

david clayton pantoja da paz 57226372 /1
Waldir dircelo pantoja coelho 54196756 /3
luciano azevedo nascimento 57214954 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 905/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 104/2021-GofTca, de 06/04/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/354526,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 22 e ½ (vinte e duas e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município 
de capanema para o Município de igarapé-Miri, no período de 14/04 a 
06/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito, no referido município, em especial para dar 
suporte ao cumprimento do ofício Nº 059dirTEc/SETraN.

Servidor matricula
Antonio carlos da cunha figueiredo 57202223 /1

Bruno lucas de freitas 57201366 /1
denis pinheiro vales 57207186 /1

Elizangela da silva veras de oliveira 57201949 /1
José roberto farias da silva 57201801 /1

leandro oliveira souza 57201362 /1
Maria ivone lima dos santos 57230585 /1

raphael rocha mesquita 57201378 /1
renata sousa da silva 57201382 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 656604

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
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Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dETraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo

aNdrE lUiZ SacraMENTa 4099993570 2021/6009

aNdrE lUiZ SacraMENTa 4099993570 2021/6031

aNToNio BEZErra MorEira da SilVa 2680289460 2020/1085944

arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77008

arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77022

arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77099

arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77119

arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77136

EMaNUEl riBEiro da SilVa JUNior 000052120407 2021/197520

EMaNUEl riBEiro da SilVa JUNior 000052120407 2021/197530

EMaNUEl riBEiro da SilVa JUNior 000052120407 2021/197539

fErNaNdo liMa doS SaNToS 5602943807 2020/1086081

JacKSoN coSTa MENdES 1646831591 2020/1035582

JorGE fErNaNdo NaSciMENTo MaToS 6838578984 2021/6374

JorGE fErNaNdo NaSciMENTo MaToS 6838578984 2021/6400

lUaNo fariaS dE SoUSa 3890731193 2020/1085993

odEMilToN cardoSo dE oliVEira 046828880784 2021/100618

rodriGo roSSi TorES HoNoraTo SilVa 924412740 2021/18386

roGErio alcaNTara coSTa 286801053 2019/506737

WilliaN riBEiro dE araUJo JUNior 4420658400 2021/85268

Belém, 17 de maio de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 656680
editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria 
Nº 1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em 
conformidade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o 
art. 23 da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação 
via remessa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS 
que foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo 
período respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 
261 e 268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho 
Nacional de Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 30/06/2021. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 

surtirá seus efeitos a partir de 16/07/2021, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços
acima descritos para receber “encaminhamento” ao cUrSo dE rEcicla-
GEM. importante esclarecer que, apenas após conclusão do curso de re-
ciclagem, os serviços de habilitação (renovação, mudança de categoria, 2° 
via etc) estarão liberados novamente, ainda que o prazo da penalidade já 
tenha expirado.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo TEMPo dE SUS-
PENSÃo

alTair dE SoUZa E SoUZa 4508552807 2015/379765 12 MESES

diNEiS do carMo dE aMoriM 05619237985 2020/48312 12 MESES

EdSoN MalcHEr E MalcHEr 5974696857 2018/261845 03 MESES

fraNciSco aGoSTiNHo loPES dE liMa JUNior 3827766862 2018/341613 12 MESES

fraNciSco carloS coUTiNHo 80459105 2017/440148 12 MESES

foSTiNo SoUSa fariaS 5278397680 2020/179779 12 MESES

HUGo MaGNo riBEiro da SilVa 3630817924 2020/885601 03 MESES

HUGo MaGNo riBEiro da SilVa 3630817924 2020/885627 03 MESES

HUGo MaGNo riBEiro da SilVa 3630817924 2020/885650 12 MESES

JoEl cardoSo dE BESSa 182514209 2018/573076 12 MESES

JoNES clEiToN lEal dE SoUSa 3453466337 2018/466470 03 MESES

JoNES clEiToN lEal dE SoUSa 3453466337 2018/466480 03 MESES

JoSE Maria MoNTEiro coSTa 3023938131 2019/410014 03 MESES

JoSE Maria MoNTEiro coSTa 3023938131 2019/410029 03 MESES

JoSE Maria MoNTEiro coSTa 3023938131 2019/410035 12 MESES

JoSE SaraiVa dE alMEida 5178079585 2018/574909 12 MESES

JoSilEi loPES liMa 05004929870 2020/48464 12 MESES

KErVEN Boa da roSa 05608103669 2019/646328 12 MESES

liNdoMar dE JESUS cardoSo 5744882395 2019/641903 12 MESES

lUiZ oTaVio GoNÇalVES MoNTEiro 00252017493 2020/51069 12 MESES

Marcio afoNSo rodriGUES 207299690 2018/343758 12 MESES

rofE SacraMENTo caldaS 106797626 2016/263073 03 MESES

rofE SacraMENTo caldaS 106797626 2019/297756 03 MESES

roNaldo JoSE SaNTiaGo da GaMa 00036967940 2021/17638 12 MESES

ViTor ViNiciUS TaVarES dE SoUZa 6832886572 2019/23340 12 MESES

WaSHiNGToN forTalEZa BarBoSa 2294079778 2018/252790 12 MESES

Belém, 17 de maio de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordenador de controle de Penalidades
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 656682
Portaria Nº 1425/2021-dG/cGP, de 17/05/2021.
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 a solicitação constante do Memº 177/2021-cNcir-
dETraN, de 12/05/2021, da coordenadoria do Núcleo das cirETraN’s, e 
demais despachos no Processo nº 2021/505564, 
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora TaTiaNa PErEira liMa, assistente de Trânsito, 
matrícula 57200237/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” 
de conceição do araguaia, no período de 19/04 a 18/05/2021, durante a 
licença para Tratamento de Saúde do titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/04/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 656943
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0495/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5620/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor lEoNildo SoUSa crUZ, acerca da suposta 
má conduta do servidor durante o estágio probatório. ressalta-se que o 
servidor incorreu, em tese, no ilícito administrativo descrito nos art. 177, 
iV e Vi c/c art. 189, da lei nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e impar-
cial dos autos, ressalta que o acusado praticou as seguintes condutas infracio-
nais, sendo elas ausência de urbanidade, inobservância às ordens superiores, 
não observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos, bem 
como insubordinação grave em serviço. diante do exposto, a referida co-
missão pugnou pela aplicação de penalidade de SUSPENSÃo, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) dias, ao servidor lEoNildo SoUSa crUZ, em virtude da 
prática de infração aos artigos art. 177, ii, iV, Vi c/c art. 189 e art. 190, Vi, 
todos do rJU; rESolVE: art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a 
aplicação da penalidade de SUSPENSÃo ao servidor lEoNildo SoUSa crUZ 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias, por inobservância aos art. 177, ii, iV, 
Vi c/c art. 189 e art. 190, Vi, todos do rJU;
art. 2º - determinar a conversão da penalidade em multa, diante da ne-
cessidade de serviço, com base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3º, do rJU;
art. 3º - após o trânsito em julgado, encaminhar cópia do relatório conclu-
sivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas e à comissão de Estágio 
Probatório para conhecimento e providências pertinentes;
art. 4º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão ao consul-
tor jurídico aNdrÉ SilVa dE oliVEira, na condição de defensor dativo do 
acusado, conforme requerido às 72fls, para os devidos fins e providências. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656842
Portaria Nº 0496/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5514/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta liberação indevida do 
PPl JacKSoN oliVEira SaNToS, para trabalho externo, custodiado no 
centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu, e os motivos da não 
comunicação a esta corretiva, conforme decisão da Sindicância adminis-
trativa investigativa nº 5337/2020-cPG/SEaP;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, emitiu relatório conclusivo no qual evidencia que, diante 
do fato apresentado, há indícios de materialidade em relação a liberação 
indevida e a não comunicação do fato a esta corretiva, atribuindo suposta 
responsabilidade as ex-servidoras aNa Maria MarTiNS dE SoUZa (chefe 
de  reinserção social) pela liberação indevida e a PaTricia NaZira aBU-
caTEr Wal (diretora da unidade prisional) acerca da não comunicação do 
fato a esta corretiva. Entretanto, recomendou o arquivamento, tendo em 
vista o término dos vínculos funcionais durante a instrução processual das 
ex-servidoras com esta Secretaria; rESolVE:art. 1º - acatar o relatório 
conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo do feito, com fulcro no art. 
201, i, do rJU, em razão do encerramento do vínculo funcional do acusado.
art. 2º - determinar o encaminhamento de cópia do relatório conclusivo e 
da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas anotações nos 
assentamentos funcionais das senhoras aNa Maria MarTiNS dE SoUZa e 
PaTricia NaZira aBUcaTEr Wal, e conforme o art. 3° da citada PorTaria, 
em caso de retorno das servidoras ao quadro funcional desta SEaP, esta cor-
regedoria deverá ser comunicada para proceder na continuidade deste feito.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656843
Portaria Nº 0491/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5679/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Memo. Nº 
622/2020-assessoria de Segurança institucional-aSi, de 13/11/2020, que 
encaminhou relatório Técnico de Visita- aSi/caraJáS/SEaP/Pa; coNSidE-
raNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos 
autos, recomendou a instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores fraNciSco iUrE araUJo dE MElo, arTENildo coSTa 
liMa, ValdENaNdES PrEira dE alMEida e raBiErE JoÃo dElMoNdES, 
diante da existência de indícios de materialidade e autoria suficientes para 
a instauração de um procedimento eivado de contraditório em desfavor dos 
servidores em tela, referente à infração aos artigos 177, inciso Vi, art.178, 
inciso V e XXi c/c art.189 e 190, i e iV da lei nº 5.810/1994.
rESolVE: art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração 
de Processo administrativo disciplinar em face dos servidores fraNciSco iUrE 
araUJo dE MElo, arTENildo coSTa liMa, ValdENaNdES PrEira dE al-
MEida e raBiErE JoÃo dElMoNdES, objetivando apurar a responsabilidade 

administrativa e/ ou funcional referente à inobservância aos artigos 177, inciso 
Vi, art.178, inciso V e XXi c/c art.189 e 190, i e iV da lei nº 5.810/1994;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do ser-
vidor. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656827
Portaria Nº 0494/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5795/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Termo de 
denúncia nº101/2021-cGP/SEaP, de 01/03/2021;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, recomendou o arquivamento do feito, dada a ausência 
de responsabilidade funcional por parte de servidores; rESolVE: art. 1º - 
acatar o relatório conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo do feito, com 
fulcro no art. 201, i, do rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia da denúncia nº 101/2021-cGP/SEaP, à asses-
soria de Segurança institucional- aSi, para conhecimento e providências 
acerca das supostas ameaças ao servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656838
Portaria Nº 0492/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5715/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar o uso de celular, sem autoriza-
ção, por servidor lotado na cadeia Pública de redenção, no dia 26/11/2020, 
contrariando a PorTaria nº 981/2019-cGP/SEaP, de 11/11/2019; coNSi-
dEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial 
dos autos, recomendou a instauração de Sindicância administrativa dis-
ciplinar em face do servidor fraNciSco iUrE araUJo dE MElo, dian-
te da existência de indícios de materialidade e autoria suficientes para a 
instauração de um procedimento eivado de contraditório em desfavor do 
servidor em tela; rESolVE: art. 1º - acatar o relatório conclusivo e de-
terminar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar em face 
do servidor fraNciSco iUrE araUJo dE MElo, objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ ou funcional referente a utilização indevida 
de aparelho celular nas dependências da unidade prisional, em tese, por 
inobservância aos disposto na PorTaria nº 981/2019-cGP/SEaP, art. 5º 
c/c arts. 177, Vi e art.189, da lei  nº5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do ser-
vidor. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656833
Portaria Nº 0493/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5793/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Termo de 
denúncia nº 096/2021-cGP/SEaP, de 12/02/2021; coNSidEraNdo que a 
autoridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, pug-
nou pelo arQUiVaMENTo do presente feito, tendo em vista entender não 
existir indícios de materialidade na prática de infração funcional por parte 
dos servidores do centro de recuperação Penitenciário do Pará V – crPPV. 
No entanto, compulsando os autos, verificou-se que há indícios robustos 
de materialidade e autoria em desfavor dos servidores MilToN iVaN liMa 
fraNco e iValdiNo GEMaQUE da SilVa, no que tange ao episódio de 
animosidade e discussão entres eles. rESolVE: art. 1º - Não acatar o 
relatório conclusivo e determinar a instauração de Sindicância adminis-
trativa, uma vez que existem indícios de infração disciplinar no presente 
caso, em desfavor dos servidores MilToN iVaN liMa fraNco e iValdiNo 
GEMaQUE da SilVa, objetivando apurar a responsabilidade administrativa 
e/ou funcional acerca do ocorrido no dia 11/02/2021, no alojamento do 
crPPV, com fulcro no art. 177, ii e Vi c/c art. 189, todos do rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do ser-
vidor. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656835
Portaria Nº 0480/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5367/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor fáBio XaViEr dE caSTro NETo, agente pe-
nitenciário lotado na central de Triagem Masculina de Marabá, acerca de 
suposta negligência no procedimento de revista ao interno EVaNdro Bo-
Nifácio da SilVa, quando da ida deste para a audiência de custódia, em 
23.11.2019, relatado no ofício nº 779/2019-MP/4º PJMaB, de 09/12/2019;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, emitiu relatório conclusivo recomendando a aplica-
ção da penalidade de SUSPENSÃo ao servidor fáBio XaViEr dE caS-
Tro NETo, pelo prazo 04 (quatro) dias, em virtude da inobservância aos 
princípios éticos, morais, às leis, regulamentos e indícios de procedimento 
desidioso, sendo, portanto, falta grave; com conversão da pena em multa; 
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rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a aplicação da pena-
lidade de SUSPENSÃo, por 04 (quatro) dias, do servidor fáBio XaViEr 
dE caSTro NETo, diante da presença de responsabilidade subjetiva, por 
infração ao disposto nos artigos 177, Vi c/c art190, XiX do rJU;
art. 2º - determinar a conversão da penalidade em multa, diante da ne-
cessidade de serviço, com base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3º, do rJU;
art. 3º - após o trânsito em julgado, encaminhar cópia do relatório conclu-
sivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas e à comissão de Estágio 
Probatório para conhecimento e providências pertinentes; Art. 4º - Oficie-
se à 4ª Promotoria de Justiça de Marabá desta decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656819
Portaria Nº 0490/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5592/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar o extravio do notebook NTB Po-
sitivo Motion c4500c, nº de série 4ª777rH8P, doado pela Vara Única de 
canãa dos carajás à cadeia Pública de Parauapebas, conforme registrado 
no B.o.P. nº00071/2020.103610-4.
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, recomendou o arquivamento do feito, em virtude da 
ausência de lastro probatório referente à autoria do fato; rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo 
do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU. dÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656823
Portaria Nº 0479/2021-cGP/seaP Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5403/2019-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos envolvendo o servidor 
JUlio cESar SilVa cUiMar, agente penitenciário lotado no Presídio Esta-
dual Metropolitano ii, publicados na rede social facebook, no dia 02/11, no 
perfil “Cidade Nova (Ananindeua/PA)”;CONSIDERANDO que a Autoridade 
Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, recomendou a 
instauração de Processo administrativo disciplinar em face do servidor JU-
lio cESar SilVa cUiMar, objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ou funcional referente ao apurado no presente feito, recaindo, em 
abstrato, nos arts. 177, incisos iV c/c art. 190, iV da lei nº 5.810/1994; 
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de Processo 
administrativo disciplinar em face do servidor JUlio cESar SilVa cUiMar, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional por inob-
servância aos art. 177, Vi c/c art. 190, iV, todos da lei nº 5.810/1994;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do ser-
vidor. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 656812
Portaria Nº 498/2021 - GaB/seaP/Pa, de 14 Maio de 2021.
Estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para a convivência mãe, 
parturiente e lactante, e filho no âmbito da Unidade Materno Infantil dos 
centros de recuperação feminino da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária do Pará – SEaP/Pa.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos i, ii e iV do artigo 138 da constituição do Estado 
do Pará e o inciso ii do art. 11 da lei 8.937 de 02 de dezembro de 2019;
coNSidEraNdo a norma estabelecida pelo inciso l do art. 5º da constituição 
da república do Brasil, que expressamente assegura o direito da mãe privada de 
liberdade de permanecer com o seu filho (a) durante o período de amamentação;
coNSidEraNdo a norma constante no art. 227 da constituição da repú-
blica do Brasil, que estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
coNSidEraNdo que a lei de nº 8.069, de 13 de julho de 1990, denomi-
nada Estatuto da criança e do adolescente – Eca, estabelece que é direito 
da criança à proteção, à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência;
coNSidEraNdo que a lei de nº 7.210, de 11 de julho de 1984, denomi-
nada lei de Execução Penal, estabelece no seu art. 83, § 2º que é direito 
da mulher privada de liberdade cuidar e amamentar os seus filhos até, no 
mínimo, os 06 (seis) meses de idade;
coNSidEraNdo que a lei de nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dis-
põe sobre as políticas públicas para a primeira infância;
coNSidEraNdo que o Estado brasileiro é signatário das regras de Man-
dela que constituem regras mínimas, estabelecidas em Tratatados inter-
nacionais de direitos Humanos, das Nações Unidas para o Tratamento de 
Pessoas Privadas de liberdade;
coNSidEraNdo que o Estado brasileiro é signatário das denominadas 
regras de Bangkok, que constituem as regras das Nações Unidas para o 
Tratamento de Mulheres Privadas de liberdade e Medidas não Privativas de 
liberdade para Mulheres infratoras;

coNSidEraNdo o decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990, que pro-
mulga a convenção sobre os direitos da criança;
coNSidEraNdo a PorTaria interministerial, entre o Ministro da Justiça e 
a Ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da república, de nº 210, de 16 de janeiro de 2014, que insti-
tuiu a Política Nacional de atenção às Mulheres em Situação de Privação de 
liberdade e Egressas do Sistema Prisional;
coNSidEraNdo a PorTaria de nº 210, de 5 de junho de 2018 do con-
selho Nacional dos direitos da criança e do adolescente – coNaNda, que 
dispõe sobre os direitos das crianças cujas mães, adultas ou adolescentes, 
estejam em situação de privação de liberdade;
coNSidEraNdo a resolução de nº 3, de 01 de junho de 2012 do con-
selho Nacional de Políticas criminais e Penitenciárias, que recomenda que 
o uso das algemas em mulheres Privadas de liberdade ou outros meios 
de contenção durante a sua permanência em unidades hospitalares seja 
considerado medida de necessidade justificada por razões de segurança ou 
para evitar e frustrar fuga ou resistência;
coNSidEraNdo a resolução de nº 04, de 15 de julho de 2009 do conselho 
Nacional de Políticas criminal e Penitenciária – cNPcP, que recomenda o con-
trole qualitativo das penas e medidas alternativas à prisão (especialmente as 
restritivas de direito) para garantir a segurança jurídica necessária e adoção 
do modelo de descentralização de monitoramento psicossocial;
coNSidEraNdo a resolução conjuntanº 01, de 8 de novembro de 2018, en-
tre o conselho Nacional de Política criminal e Penitenciária – cNPc e conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, que qualifica o atendimento socioas-
sistencial às famílias de pessoas privadas de liberdade e egressas do Sistema 
Penitenciário no Sistema único de assistência Social – SUaS;
coNSidEraNdo a resolução de nº 252, de 04 de setembro de 2018 do 
conselho Nacional de Justiça – cNJ, que estabelece princípios e diretrizes 
para o acompanhamento das mulheres mães e gestantes privadas de liber-
dade e dá outras providências;
coNSidEraNdo a resolução de nº 369, de 19 de janeiro de 2021, do 
conselho Nacional de Justiça, que estabelece os procedimentos e diretrizes 
para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e 
responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos art.s 
318 e 318-a do código de Processo Penal;
coNSidEraNdo a Nota técnica de nº 17/2020 diaMGE/cGcaP/dirPP/
dEPEN/MJ, do departamento Penitenciário Nacional o Ministério da Justiça, 
que trata dos procedimentos relativos à custódia de mulheres no sistema 
prisional brasileiro, atendendo a regramentos nacionais e internacionais, 
de modo a garantir o cumprimento da pena em observância aos princípios 
da humanização e da dignidade da pessoa humana;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar os procedimentos de convi-
vência entre mãe e filho na Unidade Materno Infantil do Centro de Recuperação 
feminino da Secrectaria de Estado de administração Penitenciária do Pará.
rESolVE:
art. 1º Estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos para a convi-
vência entre mãe, parturiente e lactante, e filho (a) no âmbito da Unidade 
Materno infantil, do centro de recuperação feminino de ananindeua, da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará – SEaP/Pa.
Art. 2º O pleno exercício da maternidade por meio do convívio mãe e filho 
(a) é um direito da mulher privada de liberdade e fundamental para o de-
senvolvimento da criança.
Art. 3º A Unidade Materno Infantil é um espaço físico específico, com es-
trutura adequada para receber mulheres privadas de liberdade, gestantes 
e parturientes sob a custódia da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária – SEaP/Pa, e para permanência de lactantes junto das mães.
art. 4º a Unidade Materno infantil tem o objetivo de garantir que mulheres 
privadas de liberdade tenham parto seguro e humanizado em ambiente 
acolhedor e com estrutura adequada que garanta, também, acesso ao su-
porte biopsicossocial durante o período gestacional e de amamentação.
art. 5º a Unidade Materno infantil, observado o art. 89 da lei de Execução Penal, 
garantirá às mulheres privadas de liberdade a convivência entre mãe e filho (a) 
pelo período necessário ao fortalecimento do vínculo mãe-filho (a), respeitando-
se o período de amamentação, no mínimo, nos 06 (seis) primeiros meses de vida 
da criança, sem prejuízo da complementação, se necessário.
Art. 6º O convívio entre mãe e filho (a) dentro da Unidade Materno Infantil, 
do centro de recuperação feminino, observará os seguintes princípios:
1. Princípio da dignidade da Pessoa Humana;
2. Princípio da Não discriminação;
Princípio do respeito e promoção das diversidades;
1. Princípio da Economia da administração Pública, a partir do cotejo entre 
o interesse Público e o Melhor interesse da criança;
2. Princípio da interinstucionalidade;
3. Princípio da interdisciplinalidade;
Princípio da Participação Social;
Promoção da cidadania;
1. Melhor interesse da criança;
2. o respeito ao processo de integração do índio à comunhão nacional, da coesão 
das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;
Art. 7º O convívio entre mãe e filho (a) dentro da Unidade Materno Infantil, 
do centro de recuperação feminino, obedecerá às seguintes diretrizes:
1. a ecologia do desenvolvimento humano, pelo qual os ambientes de en-
carceramento feminino devem contemplar espaço adequado para permitir 
o desenvolvimento infantil em padrões saudáveis e uma relação de quali-
dade entre a mãe e a criança;
2. a continuidade do vínculo materno, que deve ser considerada como 
prioridade em todas as situações;
o respeito ao patrimônio cultural e religioso das comunidades indígenas, seus 
valores artísticos, meios de expressão e manifestação de religiosidade;
1. a importância inafastável da amamentação, entendida como ato de im-
pacto físico e psicológico que deve ser tratada de forma privilegiada, eis 
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que dela depende a saúde do corpo e da psique da criança;
2. o fomento à aplicação das alternativas penais, na qualidade de meca-
nismo para diminuição do encarceramento no estado do Pará, e adoção de 
novas práticas restaurativas pelos Órgãos de Justiça;
dos ProcediMeNtos de eNtrada da MULHer GestaNte e da 
criaNÇa No sisteMa PeNiteNciÁrio
art. 8º No ingresso da Unidade Penitenciária:
1. Será colhida a declaração de gravidez da mulher que, se positiva, será enca-
minhada à rede pública de saúde para confirmação por meio de exame clínico;
2. a declaração positiva de gravidez será encaminhada à autoridade Judici-
ária competente, a fim de que lhe seja aplicada medida cautelar alternativa 
à prisão, nos termos do art. 318 do código de Processo Penal e observadas 
as normas da resolução de nº 369/2021 cNJ;
Será comunicado imediatamente à defensoria Pública o ingresso de mulher 
gestante ou com filhos (as), caso não possua advogado constituído, para 
que não haja supressão ou periclitação da vida, da saúde e de direitos;
1. Será preenchida ficha de registro onde constará, obrigatoriamente, a si-
tuação da gestação, incluindo a idade gestacional, a existência de filho (s), 
suas respectivas idades, e as informações da (s) pessoa (s) responsável 
(is) pelos cuidados desse (s) filho(s);
Parágrafo único- Nos termos do parágrafo único do art. 56 da lei federal 
de nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o ingresso de mulher indígena 
no sistema penitenciário será imediatamente comunicado ao órgão de as-
sistência ao índio mais próximo;
art. 9º No momento da triagem, a mulher será atendida por equipe 
multidisciplinar afim de:
1. Se possa verificar hipótese de ocorrência de violência sexual, a fim de garantir 
o direito da mulher ao aborto legal, nos termos do art. 128, ii do código Penal;
2. Se for mãe lactante, possa receber o apoio adequado para que tome as pro-
vidências necessárias em relação aos cuidados dessas crianças, inclusive seu 
ingresso na Unidade Materno infantil, quando menor de 02(dois) anos de idade;
Parágrafo único- a equipe multidisciplinar será composta por, no mínimo, 
um (a) psicólogo (a), um (a) enfermeiro (a) e um (a) assistente social.
art. 10 Às crianças ainda em fase de amamentação e que demandem de 
cuidados especiais e específicos serão atendidas pela equipe multidisci-
plinar, para que seja assegurado o direito de convivência com a mãe pelo 
período necessário ao desenvolvimento físico e psíquico da criança e para 
a construção do vínculo mãe - filho/a.
1. a entrada da criança na Unidade Materno infantil, do centro de recu-
peração feminino será comunicada a todos os órgãos da rede de proteção 
socioassistencial do Sistema Único de assistência Social - SUaS;
2. À direção da Unidade Materno infantil, compete emitir declaração de nasci-
mento, a fim de que a mãe, assistida pela Defensoria Pública ou por seu repre-
sentante legal, possa tomar as providências quanto ao registro civil da criança;
A criança passará por análise da equipe multidisciplinar que preencherá ficha 
de registro da criança onde conste nome completo, registro de nascimento, 
se houver, estado de saúde e data de entrada na Unidade Materno infantil;
1. as informações de saúde, incluindo as avaliações psicossociais, da crian-
ça serão registradas em prontuário, regularmente atualizado, que será 
anexado junto ao prontuário médico da mãe;
Parágrafo único- Compete à equipe multidisciplinar verificar a possibilidade 
e condições para que a mulher grávida ou lactante possa cumprir prisão 
domiciliar no período restante da gestação e durante a amamentação, sem 
prejuízo do retorno para cumprimento da pena em outro regime, ocasião 
em que antecipará a elaboração, com a participação do conselho Tutelar, 
do estudo biopsicossocial que será encaminhado como sugestivo à Vara de 
Execuções Penais.
Art. 11 A entrada e saída de mulheres estrangeiras e seus filhos no sistema pe-
nitenciário será imediatamente comunicada ao consulado respectivo, bem como 
será comunicada a existência de filhos/as de mulher estrangeira sob custódia do 
sistema penitenciário e, sempre que possível, a respectiva situação de guarda.
dos ProcediMeNtos de PerMaNÊNcia de criaNÇas Na 
UNidade MaterNo iNFaNtiL
art. 12 É necessária expressa manifestação de vontade da mulher privada de liber-
dade para o exercício da maternidade, bem como para o convívio mãe-filho (a).
Parágrafo único- a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar 
seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada 
à Justiça da infância e da Juventude e à rede de proteção socioassistencial 
do Sistema Único de assistência Social – SUaS.
Art. 13 O convívio mãe-filho (a) obedecerá ao período mínimo de até 01 
(um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, independerá do 
aleitamento materno e será acompanhado de assistência biopsicossocial, 
por meio da equipe multidisciplinar da Unidade Materno infantil e pelos 
órgãos integrantes da rede de proteção socioassistencial do Sistema Único 
de assistência Social – SUaS.
art. 14 compete à equipe multidisciplinar da Unidade Materno infantil ela-
borar o estudo biopsicossocial a cada 02 (dois) meses, onde deverá constar 
o desenvolvimento físico, psíquico e social da criança.
1. O estudo biopsicossocial deverá apresentar a identificação de alternativas 
para guarda da criança fora da Unidade Materno infantil e, caso positivo, o 
método psicossocial que será adotado para a preparação da saída da criança;
2. o referido estudo será enviado ao centro de referência em assistência 
Social – craS e ao centro de referência Especializado de assistência Social 
– CREAS, conforme necessidade, a fim de promoção do acompanhamento 
social e familiar durante o período de preparação para saída da criança;
dos ProcediMeNtos de traNsiÇÃo e de desMaMe
art. 15 a transição é o período que antecede a saída da criança da unidade ma-
terno infantil e compreende os procedimentos aproximação da criança à família 
e/ou responsável que receberá sua guarda e os procedimentos de sensibilização 
da mãe privada de liberdade acerca do momento da saída da criança.
Parágrafo único- os procedimentos de transição independem dos procedi-
mentos de desmame da criança e podem ou não ocorrer simultaneamente, 

de acordo com a avaliação da equipe psicossocial.
art. 16 desde o ingresso na Unidade Materno infantil será promovida a 
convivência da criança com a família e/ou responsável que receberá a 
guarda e a partir do 3º mês de vida da criança a aproximação será inten-
sificada, com o objetivo de criação de vínculo fraternal entre a criança e a 
família e/ou responsável que receberá a guarda.
Parágrafo único- Os procedimentos de intensificação da aproximação entre 
criança e família e/ou responsável que receberá a guarda, a partir do 3º 
mês de vida da criança, serão acompanhados pelo conselho Tutelar e, 
conforme o caso, pelo craS e pelo crEaS.
art. 17 compete à Equipe Multidisciplinar da Unidade Materno infantil, 
apresentar no estudo biopsicossocial da criança as técnicas e os métodos 
psicossociais, que serão utilizados na aproximação da criança à família e/
ou responsável que receberá a guarda.
1. independente dos procedimentos de desmame, o período de transição 
iniciará no 3º mês de vida da criança;
2. o desenvolvimento dos laços fraternos entre a criança e a família ou 
o responsável que receberá sua guarda será registrado no prontuário da 
criança com o objetivo de subsidiar o estudo biopsicossocial da criança;
o Estudo Biopsicossocial será realizado a cada 02 (dois) meses, a partir do 
3º mês de vida da criança com o objetivo de identificar as condições para 
o início do procedimento de saída da criança.
art. 18 o desmame é o procedimento gradual de encerramento da ama-
mentação da criança, seja no peito da mãe, seja por mamadeira e terá 
início a partir do 5º mês de vida da criança.
1. o desmame ocorrerá de forma independente ao procedimento de transição;
2. a partir do 5º mês de vida da criança, e de acordo com a avaliação 
médica serão introduzidos na dieta da criança alimentos pastosos e pos-
teriormente sólidos;
Todas as evoluções e ocorrências deverão ser registradas no prontuário 
médico da criança.
art. 19 durante o desmame é vedado:
1. Estabelecer horários para as mamadas;
2. Ministrar medicação com intuito de secar o leite da mãe;
interromper bruscamente a amamentação;
Parágrafo único- o procedimento do desmame retroagirá ou será interrompido 
se ficar constatado que o desenvolvimento físico e psíquico da criança está sendo 
negativamente afetado, devendo ser registrado no seu prontuário médico.
dos ProcediMeNtos de saÍda da criaNÇa da UNidade MaterNo iNFaNtiL
art. 20 desde o ingresso da mulher gestante ou lactante ou responsável 
por crianças que necessitam de cuidados especiais haverá acompanha-
mento psicossocial da mulher com o intuito de sensibilizá-la quanto ao 
momento de saída da criança da Unidade Materno infantil.
Parágrafo único. o período de permanência da criança da Unidade Mater-
no Infantil será definido no Estudo biopsicossocial elaborado pela equipe 
multidisciplinar, com a ciência dos órgãos integrantes da rede de proteção 
socioassistencial do Sistema Único de assistência Social – SUaS, conforme 
o caso, e observará o disposto no caput do art. 13 desta PorTaria.
art. 21 a preparação para saída será precedida do período e procedimentos 
de transição, terá a duração máxima de 06 (seis) meses de acordo com 
estabelecido no estudo biopsicossocial, será acompanhada pelo conselho 
Tutelar e contemplará as seguintes etapas:
1. a sensibilização psicossocial dos familiares que se responsabilizarão ou 
receberão a guarda da criança;
2. a presença na Unidade Materno infantil daquele que será responsável 
pela criança ou receberá sua guarda por tempo adequado à adaptação da 
criança, conforme estabelecido no estudo psicossocial;
• Visita(s) da criança a residência do novo responsável ou que receberá 
sua guarda com o objetivo de se ambientar com o espaço, de acordo com 
o estabelecido no estudo psicossocial;
1. Períodos intercalados de permanência da criança com a mãe e a família 
e/ou novo responsável que receberá a guarda;
Parágrafo Primeiro- durante o período de transição, de que trata o caput, 
deste artigo, será garantida a visita dos familiares ou daqueles que se res-
ponsabilizarão ou receberão a guarda da criança, preferencialmente, em 
horários diferenciados das visitas comuns.
Parágrafo Segundo- a preparação de saída da criança ocorrerá de forma 
independente ao procedimento de desmame, excetuados os casos em que 
será necessária a realização simultânea, devidamente justificada e com a 
participação do conselho Tutelar.
art. 22 a decisão a respeito do novo responsável, da guarda e do novo lar 
da criança, após a sua saída da Unidade Materno infantil, é da mãe, apoia-
da no suporte psicossocial oferecido pela equipe multidisciplinar e pela 
rede de proteção socioassistencial do SUaS e, observará a seguinte ordem 
de preferência, de acordo com o melhor interesse da criança:
1. a família imediata;
2. a família ampliada;
a família substituta;
1. as instituições de abrigamento;
Parágrafo único- Nos termos do art. 89 da lei de nº 7.210, de 11 
de julho de 1984, a mãe poderá requerer o abrigamento da criança, 
maior de 06 (seis) meses e menor de sete (07) anos na Unidade Ma-
terno infantil, desde que não haja outra possibilidade de acolhimento 
da criança nos termos do art. 17 desta PorTaria.
art. 23 a entrega da criança ao novo responsável ou detentor da guarda 
ocorrerá na presença da equipe multidisciplinar da Unidade Materno infantil, 
do conselho Tutelar e, se for o caso, de representante do craS e do crEaS.
Parágrafo único- após a saída da criança da Unidade Materno infantil, se-
rão garantidas visitas periódicas, presenciais ou virtuais de acordo com 
cada caso, em quantidades e datas pré-definidas no estudo biopsicossocial, 
da criança à mãe por períodos prolongados, a fim de manter o vínculo 
mãe-filho (a), observado o mínimo de uma visita por mês.
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da MaNUteNÇÃo do VÍNcULo MÃe-FiLHo (a).
art. 24 a equipe multidisciplinar elaborará projeto de visitação da criança à 
mãe privada de liberdade com o intuito de promover o direito das crianças 
e mães à convivência familiar.
1. o projeto será elaborado de forma individual e respeitará as pecu-
liaridades de cada caso;
2. O projeto observará o calendário escolar, priorizando as visitas aos finais de semana;
o projeto poderá prever horários de visitas ampliados, de acordo com as 
necessidades e o melhor interesse da criança;
1. o projeto observará os avanços tecnológicos e as ferramentas disponíveis 
no sistema penitenciário a fim de manter e fortalecer o vínculo mãe-filho (a).
Parágrafo único- Serão disponibilizados dias de visitação exclusiva para 
os filhos e dependentes, crianças e adolescentes, em local adequado, não 
coincidentes com os dias de visita social, nos termos do inciso Xii, do art. 
8º, da resolução de nº 252, de 04 de setembro de 2018, do cNJ.
art. 25 É vedada a interrupção ou suspensão das visitas que se caracteri-
zem como sanção disciplinar, ressalvados os casos de risco à integridade 
física ou psicológica da criança, devendo ser imediatamente comunicados 
aos Juízos de Execução Penal, da infância e Juventude, e a defensoria Pú-
blica, caso a mãe não possua representante legal constituído.
das disPosiÇÕes FiNais
art. 26 as gestantes e parturientes devem ser conduzidas ao hospital/mater-
nidade em carro adequado à sua condição, sendo expressamente proibida a 
condução em carro cofre na parte traseira e o uso de algemas desde sua saída 
da unidade prisional até o seu retorno, salvo para garantir a segurança e/ou 
para evitar e frustrar fuga ou resistência, devidamente justificada.
art. 27 Às mulheres privadas de liberdade, que estiverem trabalhando na 
unidade prisional, será garantido período de licença da atividade laboral 
durante 06 (seis) meses;
Parágrafo único- a direção da Unidade Materno infantil, com fulcro em rela-
tório da equipe multidisciplinar, deverá recomendar à Vara de Execução Penal 
que o período de licença seja considerado para fins de remissão penal;
Art. 28 As informações coletadas sobre as mães e filhos (as) serão lança-
das no iNfoPEN e no SiSdEPEN, com intuito de fornecer dados que subsi-
diem políticas públicas para promoção social e desenvolvimento nacional.
art. 29 Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação;
dÊ-SE ciÊNcia, riGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 656636

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 18/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JoSE WElHiNGToN coElHo PaES
Matrícula: 5816386/1 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 656791
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 18/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JoSE WElHiNGToN coElHo PaES
Matrícula: 5816386/1 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 656901

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 711/2021 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa, 12 de Maio de 2021.
Nome: MiriNa dE SoUZa BarroSo, Matrícula nº 5954433/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Maternidade
Período: 27/04/2020 a 23/10/2021 (180) dias.

Protocolo: 656876

desiGNar serVidor
.

Portaria N°473/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 07 de maio de 2021.
dESiGNar o servidor JEffErSoN aMaral caMPoS, matrícula funcional 
n° 5943016, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação no cen-
tro de recuperação Penitenciário do Pará V – crPP V, em substituição ao 
servidor Eurico campos Viana, matrícula funcional n° 5921793, em virtude 
de transferência para outra Unidade Penitenciária, a contar de 22/03/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656582
Portaria N°450/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor VicTor BarroSo MENEZES, matrícula funcional 
n° 5949539, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de 
Salinópolis - crrSal, em substituição ao servidor Gilson Gregório da Silva, 
matrícula funcional n° 57210106, a contar de 04/11/2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656480

Portaria N°159/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 18 de fevereiro de 2021.
dESiGNar a servidora HiEllY SalViaNo SilVa, matrícula funcional n° 
5922281, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técni-
cos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação no cen-
tro de reeducação feminino de Marabá - crfM, no período de 01/02/2021 a 
02/03/2021, em substituição a titular ESTEfaNia PErEira da SilVa MacE-
do, matrícula funcional n° 54180995, que está em licença prêmio.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656468
Portaria N°115/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de fevereiro de 2021.
dESiGNar o servidor JoSE lUcaS doS SaNToS SilVa, matrícula funcio-
nal n° 5950140, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação Penitenciário 
do Pará ii – crPP ii, no período de 01/02/2021 a 02/03/2021, em subs-
tituição ao titular JUlio cESar VENcESlaU NEriS, matrícula funcional n° 
5939048, que está em gozo de férias regulamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656457
Portaria N°457/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor MarcElo filGUEira JardiM, matrícula funcional n° 
5952380, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técni-
cos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com lotação no centro 
de recuperação de condenados de icoaraci - crci, no período de 01/03/2021 
a 30/03/2021, em substituição ao titular Matthews Gomes de freitas, matrí-
cula funcional n° 5934656, que esteve em gozo de férias regulamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656503
Portaria N°455/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor ValErio MarcoS da SilVa BorGES, matrícula fun-
cional n° 5953879, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no Presídio Estadual Metropolita-
no ii - PEM ii, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, em substituição 
ao titular Johnatan Gonçalves de arrudda, matrícula funcional n° 5949844, 
que esteve em gozo de férias regulamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656499
Portaria N°456/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor JoSÉ lUcaS doS SaNToS SilVa, matrícula funcio-
nal n° 5950140, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação Penitenciário 
do Pará V - crPP V, no período de 01/02/2021 a 02/03/2021, em substitui-
ção ao titular Júlio césar Venceslau Neris, matrícula funcional n° 5939048, 
que esteve em gozo de férias regulamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656500
Portaria N°458/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor aNa Maria MarTiNS dE SoUSa, matrícula funcional 
n° 5937540, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários– GSTP, com lotação na 
central de Triagem de altamira - cTalT, a contar de 24 de fevereiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656504
Portaria N°460/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor fáBio SENa da SilVa, matrícula funcional n° 
5943173, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação na ca-
deia Pública para Jovens e adultos - cPJa, em substituição ao servidor 
João Gonçalves correa, matrícula funcional n° 54187688, em virtude de 
transferência para outra Unidade Penitenciária, a contar de 15/01/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656511

errata
.

errata
Errata da PorTaria Nº 181/2021 de 24/03/2021 – Suprimento de fundos, publica-
da no dia 29/03/2021 no doE N° 34.536, Protocolo: 640161. onde se lê: Prazo de 
aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplicação: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 656788
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coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 025/2019
termo aditivo: 2
data da assinatura: 13/05/2021
Classificação do Objeto: outros
Exercicio: 2021
Motivo:
do prazo de vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência do contrato será prorrogado pelo período de 06 
(seis) meses, iniciando sua vigência em 13/05/2021 e encerrando em 12/11/2021, 
ou até a finalização de procedimento licitatório para nova contratação.
do prazo e da forma de pagamento
Justificativa: O presente contrato terá um acréscimo de R$ 225.244,80 
(duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta 
centavos) equivalente a aproximadamente 25.93336% do valor contrata-
do, em decorrência do reajuste anual com base no iGPM. ressalta-se que a 
contratada, visando à manutenção do contrato, renunciou ao reajuste total 
que seria percentual de 32,727920%.
contrato: 025/2019
contratado: cM ParTiciPaÇÕES lTda
cNPJ: nº. 14.376.655/0001-73
Endereço: av. alcindo cacela, 2508, altos, cremação, Belém – Pará
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 656695

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 024/2019
termo aditivo: 3
data da assinatura: 13/05/2021
Classificação do Objeto: outros
Exercicio: 2021
Motivo: do prazo de vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 06 
(seis) meses, iniciando sua vigência em 16/05/2021 e encerrando em 
15/11/2021, ou até a finalização de procedimento licitatório para nova 
contratação. ressalta-se que o valor global do contrato passa a ser de r$ 
967.512,60 (novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e doze reais e 
sessenta centavos)  em proporcionalidade ao prazo prorrogado, e tendo 
em vista que o contrato administrativo nº 022/2021 com a empresa Vo-
GUE - aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo lTda, passou a atender localidades que 
não são mais atendidas pela empresa ProSPEra”.
contrato: 024/2019
contratado: ProSPEra SErVicE lTda
cNPJ: nº. 15.011.217/0001-74
Endereço: rua do acampamento nº 170, Bairro: Telégrafo, Belém – Pará, 
cEP: 66.083-030
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 656639

FÉrias
.

Portaria nº 713/21-dGP.seaP, de 17/05/21
Nome:lUciaNa SilVa rEiS PaiXÃo
assunto: férias (30 dias)
Período: 01/06/21 a 30/06/21
Exercício: 2019

Protocolo: 656591

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Portaria nº 716/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 17 de Maio de 2021.
Nome: MarcElo clEiToN dE oliVEira ViEGaS, Matrícula nº. 5953905/1, 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 08/05/2021 a 15/05/2021.

Protocolo: 656887
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 710/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 12 de Maio de 2021.
Nome: THiaGo PaiVa corrEa, Matrícula nº 6403434/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 08/05/2021 a 17/05/2021.

Protocolo: 656867
Portaria Nº 714/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 17 de Maio de 2021.
Nome: fraNciValdo da SilVa MoTa, Matrícula nº 5769663/1; agente 
Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 26/04/2021 a 03/05/2021.

Protocolo: 656862
Portaria Nº 715/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 17 de Maio de 2021.
Nome: clEBSoN da SilVa oliVEira, Matrícula nº 6403703/1; agente 
Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 30/04/2021 a 07/05/2021.

Protocolo: 656864

Portaria N°475/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 07 de maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 581/2020- GaB/SEaP de 07/07/2020, publicada 
no doE n° 34.281 de 15/07/2020, aGENilSoN araÚJo doS SaNToS, ma-
trícula 5916413, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciá-
ria -GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de Paragominas 
- crrPa, a contar de 22 de fevereiro de 2021.
dESiGNar aNToNio coNcEiÇÃo MacHado filHo, matrícula 5954373, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 23 de fevereiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656587
Portaria N°474/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 07 de maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 292/2021- GaB/SEaP de 17/03/2021, publicada 
no doE n° 34.534 de 26/03/2021, GiNaldo fErNaNdo JoSE da SilVa, 
matrícula 5415594, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos 
Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no centro de Progres-
são Penitenciário de Belém- cPPB, a contar de 03 de março de 2021.
dESiGNar EVaNdro PErEira dE liMa, matrícula7565453, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 04 de março de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656586
Portaria N°459/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 35/2020- GaB/SUSiPE de 09/01/2020, publica-
da no doE n° 34.090 de 15/01/2020, EdMilSoN TEraN coSTa, matrícu-
la 5797144, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária 
-GSEP, com lotação no centro de recuperação do coqueiro - crc, a contar 
de 31 de março de 2021.
dESiGNar carloS rENaN XaViEr GaViNHo, matrícula 5954065, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656505
Portaria N°451/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 453/2020- GaB/SUSiPE de 02/06/2020, publi-
cada no doE n° 34.245 de 05/06/2020, ZidEoN fraNciSco fErrEira, 
matrícula 5947797, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária -GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de Sali-
nópolis - crrSal, a contar de 12 de dezembro de 2020.
dESiGNar lUiZ HENriQUE SaraiVa dE alENcar carValHo, matrícula 
5950041, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 13 
de dezembro de 2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656483
Portaria N°452/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 082/2021- GaB/SUSiPE de 12/02/2021, pu-
blicada no doE n° 34.498 de 22/02/2021, MaZaK SoUZa dE oliVEira, 
matrícula 5954435, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária -GSEP, com lotação no centro de recuperação Penitenciário do 
Pará iV – crPP iV, a contar de 31 de março de 2021.
dESiGNar aNdrE MoNTE dE BriTo, matrícula 5942519, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 01 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656489
Portaria N°449/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 780/2020- GaB/SUSiPE de 01/09/2020, publi-
cada no doE n° 34.337 de 08/09/2020, Valdir MarQUES PiNTo, matrí-
cula 5725283, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária 
-GSEP, com lotação no central de Triagem Masculina de Santarém - cTMS, 
a contar de 02 de setembro de 2020.
dESiGNar HErcUlES aGUiar liMa, matrícula 5918569, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 03 de setembro de 2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656477
Portaria N°454/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor MacElo SoUSa carNEiro, matrícula funcional n° 
5950064, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciára - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de capa-
nema - crrcaP, no período de 03/11/2020 a 02/12/2020, em substituição 
ao titular Victor Macedo lemos, matrícula funcional n° 5950024, que este-
ve em gozo de férias regulamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656497
Portaria N°453/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 23 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 520/2020- GaB/SUSiPE de 19/06/2020, publicada no 
doE n° 34.263 de 25/06/2020, TaMirES rodriGUES dE oliVEira, matrícula 
5952775, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciá-
rios de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação no centro de recuperação 
regional de Paragominas - crrPa, a contar de 30 de março de 2021.
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dESiGNar EdiloiSiS SoUSa da SilVa, matrícula 5932786, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 01 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656493
Portaria N°116/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de fevereiro de 2021.
EXclUir da PorTaria N°582/2020- GaB/SEaP de 07/07/2020, publicada 
no doE n° 34.281 de 15/07/2020, JUraNir GUiMarES PoNTES JUNior, 
matrícula 5897470, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de Para-
gominas - crrPa, a contar de 31 de dezembro de 2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656460
Portaria N°114/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de fevereiro de 2021.
EXclUir da PorTaria N°447/2020- GaB/SEaP de 02/06/2020, publicada 
no doE n° 34.245 de 05/06/2020, Maria JoSE TaVarES NEVES, matrícula 
5381312, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação na central de 
Triagem da cidade Nova - cTcN, em virtude de transferência para outra 
U.P, a contar de 07 de fevereiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656456
Portaria N°445/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 314/2020- GaB/SUSiPE de 30/03/2020, publicada 
no doE n° 34.175 de 09/04/2020, rodriGo alMEida VEloSo, matrícula 
5952472, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Peniten-
ciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação no centro de recu-
peração regional de Salinópolis - crrSal, a contar de 20 de julho de 2020.
dESiGNar rUTElENE fiGUEirEdo da SilVa, matrícula 5952525, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 21 de julho de 2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656469
Portaria N°158/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 18 de fevereiro de 2021.
EXclUir da PorTaria N°418/2020- GaB/SEaP de 02/06/2020, publica-
da no doE n° 34.245 de 05/06/2020, HiEllY SalViaNo SilVa, matrícula 
5942281, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no centro de reeduca-
ção feminino de Marabá - crfM, a contar de 20 de janeiro de 2021.
dESiGNar GilSa PiNHEiro dE SoUZa, matrícula 5950118, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 21 de janeiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656465
Portaria N°156/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 18 de fevereiro de 2021.
dESiGNar a servidora irlaNdia criSTiNa BaTiSTa MoUra, matrícula 
funcional n° 5954014, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
feminino de Marabá – crfM, em substituição a titular VaNESSa da SilVa 
aGUiar, matrícula funcional n° 5954822, em virtude de licença materni-
dade, a contar de 19/11/2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656462
Portaria N°446/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 717/2019- GaB/SUSiPE de 28/06/2019, pu-
blicada no doE n° 33.912 de 05/07/2019, roBSoN coElHo PacHEco, 
matrícula 54189760, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Pe-
nitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de 
castanhal - crrcaST, a contar de 23 de outubro de 2020.
dESiGNar adailToN da coSTa PiNTo, matrícula 5943288, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 24 de outubro de 2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656471
Portaria N°447/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor rUi diaS MarTiNS, matrícula funcional n° 5850800, 
para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Pe-
nitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação no central de Tria-
gem da cremação - cTc, no período de 01/12/2020 a 30/12/2020, em 
substituição ao titular celso Nepomuceno da cunha, matrícula funcional n° 
54193732, que esteve em gozo de férias regulamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656473
Portaria N°448/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N°955/2020- GaB/SEaP de 27/10/2020, publicada 
no doE n° 34.395 de 05/11/2020, loUriVal coUTiNHo dE NaZarE, ma-
trícula 54181674, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técni-
cos Penitenciários de reinserção Social – GSTP, com lotação na central de 
Triagem Metropolitana iV – cTM iV, em virtude de término da licença ma-
ternidade da titular da Função Gratificada, a contar de 13 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656474

Portaria N°463/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 257/2020- GaB/SUSiPE de 17/03/2020, publi-
cada no doE n° 34.154 de 24/03/2020, MarcilÉia fraNco MarTiNS, 
matrícula 5537673, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária -GSEP, com lotação no central integrada de Monitoração Eletrôni-
ca - ciME, a contar de 26 de abril de 2021.
art. 2º - dESiGNar rodolfo riBEiro dE aZEVEdo, matrícula 5726107, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 27 de abril 
de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656581
Portaria N°462/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 584/2020- GaB/SUSiPE de 08/07/2020, publi-
cada no doE n° 34.281 de 15/07/2020, SaNdra HElENa carNEiro Bar-
ROSO, matrícula 5950153, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária -GSEP, com lotação no centro de reeducação feminino - crf, 
a contar de 07 de março de 2021.
dESiGNar MaYara VaNESSa coSTa rESQUE dE aSSiS, matrícula 
5946268, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 08 
de março de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656558
Portaria N°461/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
dESiGNar o servidor fEliPE fErrEira fariaS, matrícula funcional n° 
5922966, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação 
na Unidade Básica de Saúde do complexo de Santa izabel - UBS, em subs-
tituição ao servidor Marcus andré ribeiro de abreu, matrícula funcional n° 
57192431, em virtude de transferência para outra Unidade Penitenciária, 
a contar de 12/03/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 656551

secretaria de estado
de cULtUra

.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00434
Processo Nº 2021/415780
Valor: r$ 5.999,50 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cin-
quenta centavos)
daTa da EMiSSÃo: 12/05/2021
oBJETo: Prestação de serviço de tradução para o idioma inglês do livro 
“letras que flutuam”, da autora fernanda Martins, conforme regular pro-
cessamento nos autos do Processo administrativo nº 2021/415780.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 004/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8851 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158851 Pi: 1030008851c aÇÃo: 
267681 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8851.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: cáSSio MaUro oliVEira TaVEr-
Nard, matrícula nº 5238153/2
coNTraTada: daniela Tannus ramos – MEi - cNPJ n.º 13.614.340/0001-54
ENdErEÇo: rua João Paulo ii, 562, apt 401, Marco, cEP: 66.095-492, BElÉM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 656849
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00420
Processo Nº 2021/36469
Valor: r$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).
daTa da EMiSSÃo: 12/05/2021
oBJETo: aquisição de Bandeiras do Município de Belém, conforme regular pro-
cessamento nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/36469.
oriGEM: cotação Eletrônica 003/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 4120008338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: lEaNdro JoSÉ MoNTEiro riBEi-
ro, Matricula Nº 80845866/1
coNTraTado: frEiTaS GUiMaraES & cia lTda – cNPJ Nº 04.895.405-0001/96
ENdErEÇo: rUa ocidENTal do MErcado , 0038, caMPiNa, cEP: 
66.013-040, BElÉM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 656643
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Portaria Nº 181 de 17 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atri-
buições 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:
- O Edital de Seleção nº 004/2021 – SECULT, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 34583, de 14.05.2021;
- os termos do Processo nº 2021/470301, de 04.05.2021,
rESolVE:
I - DESIGNAR os profissionais relacionados abaixo, para comporem a Co-
missão de avaliação dos candidatos inscritos no iii curso de formação 
em Ópera do festival de Ópera do Theatro da Paz, cujas atribuições estão 
previstas no Edital de Seleção nº 004/2021 – SEcUlT, item 4.
- Modalidade i (cantores):
adamilson Guimarães de abreu;
dione colares de Souza;
Vanildo Palheta Monteiro.
- Modalidade ii (técnicos):
claudio rego de Miranda;
carmen Maria ribas Gomes;
odorico Nina ribeiro Neto.
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 17 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 656737
desiGNaÇÃo de Fiscais de coNtrato
Portaria Nº 182 de 17.05.2021
Servidor: JoSÉ HEldEr MorEira cÂNdido
Matrícula: 5945919-2
cargo: diretor de Patrimônio
Servidor: NElSoN lUiS carValHo dE oliVEira
Matrícula: 87190169-2
cargo: diretor do departamento de Projetos
objeto: designados como fiscais do contrato a ser celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de cultura e a empresa PaS – Projeto, assessoria e 
Sistema EirEli.

Protocolo: 656707
seGUNdo terMo aditiVo QUe eNtre si ceLeBraM a arQUidio-
cese de BeLÉM/Pa e o GoVerNo do estado do ParÁ, atraVÉs 
da secretaria de estado de cULtUra do estado do ParÁ 
(Processo adMiNistratiVo 2021/384824 e 2021/425333)
A ARQUIDIOCESE DE BELÉM/PA, sociedade civil, religiosa, filantrópica, sem 
finalidade lucrativa, com sede na Av. Governador José Malcher, n°.915, 
bairro de Nazaré, cEP 66.055-260, cidade de Belém, Estado do Pará, ins-
crita no cNPJ sob o n° 04.814.851/0001-29, neste ato representado pelo 
arcebispo de Belém, dom alberto Taveira corrêa, doravante denominada 
coModaNTE e o estado do Pará, por meio da SEcrETaria dE ESTado dE 
cUlTUra, criada pela lei estadual N°4.589, de 18 de novembro de 1975, 
inscrita no cNPJ sob o n°. 04.814.851/0001-54, com sede na avenida Ma-
galhães Barata, n°.830, bairro de São Braz, cidade de Belém, estado do 
Pará, neste ato representado pela excelentíssima secretária de estado de 
cultura, Ursula Vidal Santiago de Mendonça, doravante denominada co-
MODATÁRIA, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato de 
comodato, mediante as cláusulas e condições a seguir:
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto: 
Este aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato de como-
dato, pelo período de 03.06.2021 a 03.06.2031, dos bens de propriedade 
da coModaNTE descritos e caraterizados no rol anexo integrante do pre-
sente, os quais fazem parte do acervo do museu de arte sacra.
ParáGrafo ÚNico. ficam inclusos no objeto do presente termo, parte 
integrante do contrato de comodato:
i – o Palácio Episcopal, ou arcebispado de Belém, incluindo o prédio anexo, 
utilizado como Museu de arte Sacra, Museu de imagem e do Som e outras 
atividades de apoio ao seu funcionamento;
ii – os bens de propriedade do comodante, descritos em rol anexo, que 
compõem o acervo do Museu de arte Sacra;

cLÁUsULa seGUNda – da ratiFicaÇÃo:
Ficam ratificadas, para todos os efeitos, as demais cláusulas e condições 
do contrato de comodato.
 Para firmeza e como prova de assim haverem celebrado, entre si, este termo 
aditivo que, depois de lido e achado de acordo, é por elas assinado, em 02(duas) 
vias iguais de teor e forma, para que surtam os efeitos dele decorrentes.
Belém/Pa, 14 de maio de 2021.
arQUidiocESE dE BElÉM
dom alberto Taveira corrêa
comodante
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
 Ursula Vidal Santiago de Mendonça
comodatária

Protocolo: 656776
candidatos Habilitados - edital de seleção 001/2021 - Qualificação 
técnica Museu do Marajó
a Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT/Pa, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICA a Relação de Habilitados para Curso de Qualificação 
Técnica do Museu do Marajó, conforme lista abaixo:

1 agenor Pereira de azevedo
2 alan Batista cardoso
3 aldinei Vieira dos Santos
4 analú Batista dos Santos
5 anderson leal alves
6 anderson oliveira Pereira
7 andreza costa duarte
8 anna Paula avelar lalôr
9 Beatriz conceição Ventura
10 carla Maeceli Medeiros ramos
11 carlos andré amaral do Nascimento
12 cassiane Zevedo leal
13 dalila conceição da Silva Souza
14 david ferreira da Silva
15 diego Bragança de Moura
16 diogo Miranda da conceição
17 Edinelma da conceição rodrigues
18 Eduardo Erick Souza costa
19 Elaine Vieira da costa
20 Eli Haroldo dos Satnos Gemaque
21 Élida Tânia de Jesus Pacheco
22 Ellen daniely avelar
23 Emelly Teles Miranda
24 Evandro Bruno cunha Maia
25 Evellyn Kleinner Vidal dos Santos
26 Ewerton Gama da Silva
27 fabiane leal do Nascimento
28 fernanda câmara Pereira
29 fernanda dos Santos castro
30 flávia leane dos Santos lima
31 Gerson Gomer chermont
32 Gilson de Moraes alcantara
33 Jaco dos Santos Mota
34 Jefferson Siqueira leal
35 Jéssica adrielly cardoso Silva
36 Jonathan Batista de assunção
37 José carlos cabral alcantara
38 José lino dos Santos ramos
39 Júlia Satnos Souza
40 Karolayni ferreira Martins
41 Klívia cardoso azevedo
42 lídia Barbosa dos Santos
43 lidiane freitas coelho
44 lorena de frança lopes da Paixão
46 luciene da Paixão Vidal
47 Milena dias e dias
48 Mônica Biély Vale dos Santos
49 Natália ferreira correa
50 odilena feio Barbosa
51 Paulo da Gama câmara

52 raimundo afonso Viana cunha Júnior
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53 raimundo lelis Barbosa Neto
54 raquel Souza da Silva
55 rosélia Maria Barbosa feio
56 Solene dos Santos Miranda
57 Susanny Macêdo câmara
58 Thais dos Santos de avelar
59 Thiago Tavares ribeiro
60 Wendel Válver Gomes amador
61 Yanne oliveira fonseca

Protocolo: 656941
Portaria Nº 183 de 17 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 2020/974923, de 19.11.2020;
- os termos do art. 116, § 1º, da lei 8.666/1993.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor YVENS GUErrEiro PENNa, matrícula nº 
5946497/1, ocupante do cargo de Assessor Especial II, como fiscal do 
convênio nº 001/2021 a ser celebrado entre este Secretaria de Estado de 
cultura – SEcUlT e a Universidade federal do oeste do Pará – UfoPa, cujo 
é fortalecer as atividades culturais do Marambiré no território quilombola 
do Pacoval/alenquer;
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 17 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 
Secretário adjunto de Estado de cultura.
Portaria Nº 184 de 17 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:
- o Edital de Seleção nº 001/2021 – SECULT, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 34.564, de 27.04.2021.
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores relacionados abaixo, para comporem a 
comissão de avaliação dos candidatos inscritos no Edital de Seleção nº 
001/2021 – SECULT - Bolsa de Qualificação Técnica do Museu do Marajó, 
cujas atribuições estão previstas item 6 do referido Edital.
- anselmo do amaral Paes, matrícula nº 57194237/1, ocupante do cargo 
de diretor do Museu do círio;
- cássia Santos da rosa, matrícula nº 57203405/1, ocupante do cargo de 
diretora do Museu do Estado Pará;
- Emanoel fernandes de oliveira Júnior, matrícula nº 5950207/1, ocupante 
do cargo de coordenador de documentação e Pesquisa.
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 17 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 656942

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2021
Pae: 2021/484879
objeto: ProJETo Voa – JorNada dE caPaciTaÇÃo E aUToNoMia do 
arTiSTa iNdEPENdENTE- BaNda WariloU, que se apresentará em for-
mato 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 44/2021 – 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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ de n° 

18.403.016/0001-00.
Valor Total: r$ 16.000,00
data: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 005/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 005/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 656541
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021
Pae: 2021/485069
objeto: ProJETo Voa – JorNada dE caPaciTaÇÃo E aUToNoMia do 
arTiSTa iNdEPENdENTE- Trio cHaMoTE, 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 47/2021 – 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: E c PaiXÃo ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ de n° 
35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 8.000,00
data: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 004/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 004/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 656539

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

errata
.

Portaria N.º 256/2021 – 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 do servidor:
lindomar Marco dos Santos
onde se lê: período de 05 a 07 de maio de 2021
Leia-se: período de 06 a 08 de maio de 2021

Protocolo: 656758

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata da Portaria 161/2021, de 14 de Maio de 2021, que 
trata da coNcessÃo sUPriMeNto de fundos, publicada em 
doe 34.585 de 17 de maio de 2021,
onde se lê:
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:
Lê-se:
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 (um mil e setecentos reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

Protocolo: 656753
errata da Portaria Nº 150/2021, de 10 de Maio de 2021, que trata da 
coNcessÃo de diÁrias, publicada em doe 34.580 de 11 de maio de 2021,
onde se lê:
“... no período de 12/05/2021 a 13/05/2021
Lê-se:
“... no período de 17/05/2021 a 19/05/2021

Protocolo: 656773
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº575/2021-GaB/Pad Belém, 17 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 fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2020/1102771 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  o despacho de Julgamento exarado pela ouvidora da 
Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor a.a.M.f., Mat. 5062462-1; pelo cometimento 
de transgressões, em tese, ao que dispõe o art. 177, iV, Vi e iX, alínea “b” 
e 190, iV da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores EdSoN MaToS doS 
SaNToS JÚNior, Mat. nº 80845440-4, roSaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. 
nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS , Mat. nº 240842-1, 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Port.de dessoB. e sUBst. Nº576/2021-GaB/siNd Belém, 17 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 a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada pela Por-
Taria nº 26/2018-GaB/SiNd de 12/03/2018, publicada no doE, edição nº 
33.577 de 14/03/2018, fora sobrestado pela PorTaria nº 118/2018-GaB/
SiNd, de 28/12/2018, publicada no doE nº 33.770 de 31/12/2018;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento con-
substanciado no art. 313, Vi do código de Processo civil, norma subsidiá-
ria ao Procedimento disciplinar;
r E S o l V E: i - dESSoBrESTar a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria ins-
taurada pela PorTaria nº 26/2018-GaB/SiNd de 12/03/2018, publicada 
no doE, edição nº 33.577 de 14/03/2018, para que a comissão proceda à 
continuidade dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - SUBSTiTUir a servidora raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, Mat. nº 
5618789-1, designada pela PorTaria nº 26/2018-GaB/SiNd de 12/03/2018, 
publicada no doE, edição nº 33.577 de 14/03/2018, pela servidora aMÉlia daS 
GraÇaS SiMÕES, Mat. nº 57229140-2, na qualidade de Presidente;
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Port.de dessoB. e sUBst. Nº577/2021-GaB/siNd Belém, 
17 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 a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada pela Por-
Taria nº 114/2018-GaB/SiNd de 21/11/2018, publicada no doE, edição 
nº 33.744 de 22/11/2018, fora sobrestado pela PorTaria nº 20/2018-
GaB/SiNd, de 28/12/2018, publicada no doE nº 33.770 de 31/12/2018;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento con-
substanciado no art. 313, Vi do código de Processo civil, norma subsidiá-
ria ao Procedimento disciplinar;
r E S o l V E: i - dESSoBrESTar a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria ins-
taurada pela PorTaria nº 114/2018-GaB/SiNd de 21/11/2018, publicada 
no doE, edição nº 33.744 de 22/11/2018, para que a comissão proceda à 
continuidade dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - SUBSTiTUir a servidora SUEli BraGa BraSil doS SaNToS, Mat. nº 
240842-1, designada pela PorTaria nº 114/2018-GaB/SiNd de 21/11/2018, 
publicada no doE, edição nº 33.744 de 22/11/2018, pela servidora SilViaNE 
BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade de membro;
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Portaria de arQ. Nº 578/2021-GaB/siNd. Belém, 17 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 o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria nº 08/2020-GaB/SiNd, de 29/06/2020, publicada no doE 
edição nº 34.267 de 30/06/2020.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – 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 sUBst. Nº 579/2021-GaB/Pad. Belém, 17 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 421/2021-GaB/Pad de 20/04/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-
2, Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1 e rEJaNE MarÍ-
lia Sá dE oliVEira, Mat. 57208584-1, designadas pela PorTaria nº 
309/2018, de 19/11/2018, publicada no doE nº 33.742 de 21/11/2018, 
pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-
3, alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE 
TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na qualidade de Presidente e 
membros, nesta ordem;
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 sUBst. Nº 580/2021-GaB/Pad. Belém, 17 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 418/2021-GaB/Pad de 20/04/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-2, 
Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1 e rEJaNE MarÍlia Sá 
dE oliVEira, Mat. 57208584-1, designadas pela PorTaria nº 351/2018, de 
22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 de 26/11/2018, pelos servidores TÂ-
Nia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, alciNETE do Socor-
ro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 
54197224-2, na qualidade de Presidente e membros, nesta ordem;
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 sUBst. Nº 581/2021-GaB/Pad. Belém, 17 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 419/2021-GaB/Pad de 20/04/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-2, 
Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1 e rEJaNE MarÍlia Sá 
dE oliVEira, Mat. 57208584-1, designadas pela PorTaria nº 347/2018, de 
22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 de 26/11/2018, pelos servidores TÂ-
Nia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, alciNETE do Socor-
ro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 
54197224-2, na qualidade de Presidente e membros, nesta ordem;
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 sUBst. Nº 582/2021-GaB/Pad. Belém, 17 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 422/2021-GaB/Pad de 20/04/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-
2, Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1 e rEJaNE MarÍ-
lia Sá dE oliVEira, Mat. 57208584-1, designadas pela PorTaria nº 
390/2018, de 28/11/2018, publicada no doE nº 33.749 de 29/11/2018, 
pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-
3, alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE 
TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na qualidade de Presidente e 
membros, nesta ordem;
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
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Portaria de sUBst. Nº 583/2021-GaB/Pad. Belém, 17 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 423/2021-GaB/Pad de 20/04/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-
2, Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1 e rEJaNE MarÍ-
lia Sá dE oliVEira, Mat. 57208584-1, designadas pela PorTaria nº 
245/2018, de 26/09/2018, publicada no doE nº 33.710 de 28/09/2018, 
pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-
3, alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE 
TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na qualidade de Presidente e 
membros, nesta ordem;
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 sUBst. Nº 584/2021-GaB/Pad. Belém, 17 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 424/2021-GaB/Pad de 20/04/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-
2, Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1 e rEJaNE MarÍ-
lia Sá dE oliVEira, Mat. 57208584-1, designadas pela PorTaria nº 
229/2018, de 05/09/2018, publicada no doE nº 33.696 de 10/09/2018, 
pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-
3, alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE 
TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na qualidade de Presidente e 
membros, nesta ordem;
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 sUBst. Nº 585/2021-GaB/siNd. Belém, 17 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 14/2021-NdE/SE-
dUc, datado de 05/02/2021;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da SEdUc, de 22 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 57212235-
1, e alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1, desig-
nadas pela PorTaria nº 30/2020-GaB/SiNd, de 17/08/2020, publicada no doE 
edição nº 34.320 de 21/08/2028, pelas servidoras daYSE rUTH TaVarES da 
SilVa, Mat. nº 454680-1, e iZaBEl BarroS BraGa. Mat. nº 772135-1, na 
qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
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

Protocolo: 656699

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 065/2021-aNaJÁs
Nome: Maria dE loUrdES TaVarES SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 066/2021-aNaJÁs
Nome: NoEMi da cUNHa MacHado
cargo: ProfESSor
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 067/2021-aNaJÁs
Nome: HUGo MarcElo lacErda carNEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 068/2021-MeLGaÇo
Nome: roGErio MarGado BEZErra
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

Protocolo: 656523

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Prorrogação de Lic saúde
NoME: alcioNE PiNHEiro dE oliVEira
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 06/11/2020 a 04/05/2021

MaTricUla: 57188901/1  carGo: Prof
loTacao: Maria oScar Sil/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 64910
NoME: alcioNE PiNHEiro dE oliVEira
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 10/05/2020 a 05/11/2020
MaTricUla: 57188901/1  carGo: Prof
loTacao: Maria oScar Sil/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 60561
NoME: claUdiENE do Socorro raBElo BEcKMaN
coNcESSao: 22 diaS
PEriodo: 17/01/2021 a 07/02/2021
MaTricUla: 57217216/1 carGo: Prof
loTacao: Barao do rio BraNco/BElEM
laUdo MEdico: 67417
NoME: lENa VaNia MoraES do NaSciMENTo
coNcESSao: 71 diaS
PEriodo: 28/11/2020 a 06/02/2021
MaTricUla: 5900104/1 carGo: ESP. EM EdUcacao
loTacao: EE PaUlo cESar/caSTaNHal
laUdo MEdico: 67498
NoME: lEoNilda SilVa dE SoUSa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 31/12/2020 a 30/03/2021
MaTricUla: 57209625/1  carGo: MErENdEira
loTacao: EE dEUSariNa rodriGUES/caSTaNHal
laUdo MEdico: 67411
NoME: MilToN ara JUNior
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/01/2021 a 02/03/2021
MaTricUla: 57209280/1  carGo: ESP. EM EdUcacao
loTacao: EE JarBaS PaSSariNHo/BElEM
laUdo MEdico: 67422
NoME: PaTrYcia claUdia da SilVa faVacHo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 28/12/2020 a 25/02/2021
MaTricUla: 5865646/1  carGo: Prof
loTacao: EE JoSE EliaS/iGUaraPE acU
laUdo MEdico: 67425
NoME: roNiZE da SilVa E SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 28/11/2020 a 26/01/2021
MaTricUla: 5819814/1  carGo: Prof
loTacao: EE BENicio loPES/caSTaNHal
laUdo MEdico: 67399
NoME: roSalBa PErEira dE araUJo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 12/01/2021 a 12/03/2021
MaTricUla: 57205035/1  carGo: Prof
loTacao: EE doNaTila loPES/BElEM
laUdo MEdico: 67448
NoME: roSalBa PErEira dE araUJo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 12/01/2021 a 12/03/2021
MaTricUla: 57205035/2  carGo: ESP. EM EdUcacao
loTacao: EE dEodoro dE MENdoNca/BElEM
laUdo MEdico: 67448
NoME: roSaria dE faTiMa dE fariaS
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 01/10/2020 a 27/02/2021
MaTricUla: 456454/1  carGo: SErVENTE
loTacao: Nlic/BElEM
laUdo MEdico: 67506
NoME: ValEria cordEiro caNcEla
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 13/11/2020 a 11/01/2021
MaTricUla: 54182064/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio lEMoS/SaNTa iZaBEl
laUdo MEdico: 67410
NoME: aNToNia EdYlaNE SaloMao SaNToS
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 21/11/2020 a 21/12/2020
MaTricUla: 54183655/2  carGo: Prof
loTacao: EE PadrE SalES/caPaNEMa
laUdo MEdico: 67189

Protocolo: 656691

errata
.

errata ao Protocolo: 656319
contrato de locação de imóvel nº 015/2021 – SEdUc/ associação obras 
Sociais da diocese de abaetetuba.
onde se Lê
Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
Leia-se:
Vigência: 14/05/2021 a 13/05/2022
Publicado no doE de nº 34.585 em 17/05/2021
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656760
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errata ao Protocolo: 654608
12º T.a. ao contrato de locação de imóvel nº 045/2020 – SEdUc/ 
abalem ricardo anaice cordeiro
onde se Lê
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
Leia-se:
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal do contrato original justificado 
pelo reajuste do iPca, bem como prorrogar sua vigência.
Valor Mensal: r$ 13.857,99
Publicado no doE de nº 34.585 em 17/05/2021
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656772

coNtrato
.

errata ao Protocolo: 656312
contrato de locação de imóvel nº 019/2021 – SEdUc/ associação obras 
Sociais da diocese de abaetetuba.
onde se Lê
Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
Leia-se:
Vigência: 14/05/2021 a 13/05/2022
Publicado no doE de nº 34.585 em 17/05/2021
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656777
contrato: 041/2021
objeto do contrato: locação de imóvel na localidade Vila Juquiri, 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 011/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 765,00
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.
locadora: alda lúcia costa fonseca, inscrita no cPf Nº 830.963.962-72, 
residente e domiciliada, na comunidade de São Miguel do Juquiri, Baixo 
Moju, cEP: 68.450-000, Moju/Pa
data de assinatura: 17/05/2021
Vigência: 17/05/2021 a 16/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656774

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 047/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços contínuos de ESTocaGEM 
de materiais permanentes e de consumo, inclusive gêneros alimen-
tícios não perecíveis, compreendendo as atividades de recebimento, 
classificação, armazenagem e despacho de itens destinados à distri-
buição nas Unidades de rede estadual de Ensino do Estado do Pará, 
bem como o fornecimento de mão de obra, equipamentos, insumos e 
veículos, necessários à operacionalização do serviço.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta - da Vigência do contrato original.
Pregão Eletrônico SrP. Nº 014/2019 Nlic/SEdUc
ata de registro de Preços nº 02/2020
dotação orçamentária:
fonte: 0102 – Produto: 2795 – funcional Programática: 16101.12.122.1297 
– Projeto atividade: 8338. – Natureza de despesa: 3390.39.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, 
s/n, cEP: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Santa Marta distribuidora e Transporte de cargas ltda, com 
cNPJ nº 03.267.120/0001-48, com sede na estrada da Vila Nova, nº 236, 
cEP: 67.130-600, cidade Nova, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 17/05/2021
Vigência: 03/06/2021 a 02/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 654642

oUtras MatÉrias
.

reVoGar
Portaria n.º:000083/2021 de 14/05/2021
de acordo com o Processo nº 441243/2021.
revogar, a contar de 22/04/2021, a cessão para a caSa ciVil da Go-
VErNado, da servidora daNiEllY criSTiNa frEirE dE SoUZa, matricula 
nº 57224206/1, assist.administrativo, concedida através da PorTaria nº 
5723/2020 de 24/08/2020, sem ônus para o Órgão de origem
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:3329/2021 de 14/05/2021
conceder licença Maternidade a clara alicE da SilVa GUiMarÃES Bra-
Sil, matricula nº 57219925/2, Professor, lotada na EE. dr antonio Teixeira 
Gueiros/Ananindeua. no período de 17/04/2020 a 13/10/2020, para fins 
de regularização funcional.

Portaria nº.:3328/2021 de 14/05/2021
conceder licença Maternidade a Maria dE NaZarE da SilVa GoMES, 
matricula nº5895844/1, Espec. em Educação, lotada na EE. Santa Maria do 
Grão Pará/Belém, no período de 02/12/2020 a 30/05/2021
Portaria nº.:3198/2021 de 12/05/2021
conceder licença Maternidade a alESSaNdra NaSciMENTo alEXaNdrE, 
matricula nº 54197707/1, Professor, lotada na EE. Severiano Benedito de 
Souza/Santa Maria do Pará, no período de 25/01/2021 a 23/07/2021
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:3331/2021 de 14/05/2021
conceder licença Paternidade a JoSÉ roBErTo Barra BraGa, ma-
tricula nº 57192632/2, Professor, lotado no colégio Estadua Prof.isa-
bel amazonas/ananindeua, no período de 03/10/2020 a 12/10/2020, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:3327/2021 de 14/05/2021
conceder licença Paternidade a criSToVÃo dE SoUSa PiNTo, matricula 
nº5892657/1, Professor, lotado na EE. Monsenhor augusto dias de Brito/
floresta do araguaia, no período de 21/01/2021 a 30/01/2021.
Portaria nº.:3197/2021 de 12/05/2021
conceder licença Paternidade a SEBaSTiÃo MarQUES dE SoUZa, matri-
cula nº 57204235/1, Professor, lotado na EE. dionisio Bentes de carvalho 
Sede/rondon do Pará, no período de 07/07/2020 a 16/07/2020, para fins 
de regularização funcional.
Portaria nº.:3196/2021 de 12/05/2021
conceder licença Paternidade a caio doS SaNToS diaS, matricula nº 
5900531/1, assist.administrativo, lotado na EE. Tecnico de Nivel Medio dr. 
Celso Malcher/Belém, no período de 07/07/2020 a 16/07/2020, para fins 
de regularização funcional.
Portaria nº.:3195/2021 de 12/05/2021
conceder licença Paternidade a NaTaNaEl raMoS fiGUEirEdo, ma-
tricula nº 5942197/1, Professor, lotado no anexo ii EEEM.Padre lu-
ciano calderara/Viseu, no período de 05/10/2020 a 14/10/2020, para 
fins de regularização funcional.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:3330/2021 de 14/05/2021
conceder licença casamento a aNToNio cESar rEBElo PoNTES, ma-
tricula nº304964/2, Professor, lotado na diretoria de Ensino/Belém., no 
período de 16/01/2021 a 23/01/2021
Portaria nº.:3194/2021 de 12/05/2021
conceder licença casamento a roSiNEi SilVa SaNToS, matricula nº 
5896584/1, assist. administrativo, lotada na 16ª UrE/Tucurui, no período 
de 14/08/2020 a 21/08/2020, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:3325/2021 de 14/05/2021
conceder licença luto a Maria SUEli MoraES PaNToJa, matricula nº 
6400205/1, aux.administrativo, lotada na divisão de cadastro/Belém, no 
período de 31/08/2020 a 07/09/2020, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:3325/2021 de 14/05/2021
conceder licença luto a MarlY do Socorro dE aBrEU VaZ, matricula 
nº 418854/1, Escrev. datilografo, lotada na divisão de cadastro/Belém, no 
período de 16/10/2020 a 23/10/2020, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:3324/2021 de 14/05/2021
conceder licença luto a roXaNa diaS alVES, matricula nº 5772494/2, 
Professor, lotada na EE.dep. augusto correa/ananindeua, no período de 
11/02/2021 a 18/02/2021.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:3199/2021 de 12/05/2021
Nome:ilaNilda SalES dE carValHo
Matrícula:471038/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3200/2021 de 12/05/2021
Nome:roNaldo foNSEca dE aBrEU
Matrícula:57213292/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3201/2021 de 12/05/2021
Nome:roBErTo MaUro Maia dE MElo
Matrícula:240770/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3202/2021 de 12/05/2021
Nome:SoNia do Socorro fErrEira da SilVa
Matrícula:980129/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3203/2021 de 12/05/2021
Nome:carMEN lUcia doS SaNToS SaNTiaGo
Matrícula:226254 EE. Santa Maria do Grão Pará/Belém/1Período:01/07 à 
30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3204/2021 de 12/05/2021
Nome:SolaNGE HElENa fErrEira TaVarES
Matrícula:5843073/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3205/2021 de 12/05/2021
Nome:iVaNEZ PiNHEiro E PiNHEiro
Matrícula:593141/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3206/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria fraNciNEia arNoUr da cUNHa
Matrícula:57197587/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3207/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria raiMUNda ESTUMaNo VaNZElEr
Matrícula:5835631/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
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Portaria nº.:3208/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria BriGiTE SilVa da SilVa
Matrícula:57212050/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3209/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE MoUra da SilVa
Matrícula:368962/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3210/2021 de 12/05/2021
Nome:JaMila GalVÃo dE araUJo
Matrícula:57212789/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3211/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria JociNEidE SaNToS SEiXaS PiNHEiro
Matrícula:320870/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3212/2021 de 12/05/2021
Nome:lEoNiTa coSTa aZEVEdo
Matrícula:304140/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.alm. Tamandaré/Belém
Portaria nº.:3213/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria daYSE HENriQUE dE caMarGo
Matrícula:57209053/1Período:05/07 à 18/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. Temistocles de araujo/Belém
Portaria nº.:3214/2021 de 12/05/2021
Nome:dENiZE Maiara SiMÃo raMoS
Matrícula:57214606/1Período:05/07 à 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Temistocles de araujo/Belém
Portaria nº.:3215/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria BErNadETE da crUZ rEiS
Matrícula:5559898/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Jarbas Passarinho-Sousa/Belém
Portaria nº.:3216/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria da Gloria NUNES dE SoUSa
Matrícula:295558/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Jarbas Passarinho-Sousa/Belém
Portaria nº.:3217/2021 de 12/05/2021
Nome:MarGarida SilVa do roSario
Matrícula:483265/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Jarbas Passarinho-Sousa/Belém
Portaria nº.:3218/2021 de 12/05/2021
Nome:SUraMa frEiTaS caSTro MENdES
Matrícula:5899523/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Waldemar ribeiro/Belém
Portaria nº.:3219/2021 de 12/05/2021
Nome:roSiMErY caSTro coSTa
Matrícula:757705/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Waldemar ribeiro/Belém
Portaria nº.:3220/2021 de 12/05/2021
Nome:ESTEr oliVEira da SilVa
Matrícula:333735/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Waldemar ribeiro/Belém
Portaria nº.:3221/2021 de 12/05/2021
Nome:aNa roSa coSTa SaNToS
Matrícula:5440939/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Waldemar ribeiro/Belém
Portaria nº.:3222/2021 de 12/05/2021
Nome:dirciNEidE PiNHEiro dE SoUZa PiNTo
Matrícula:517976/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Tenone/icoaraci
Portaria nº.:3223/2021 de 12/05/2021
Nome:VaNilZE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5550807/3Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.raymunda Martins Vianna/Belém
Portaria nº.:3224/2021 de 12/05/2021
Nome:PEdro fUrTado fErrEira
Matrícula:57211178/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:3225/2021 de 12/05/2021
Nome:carloS roBErTo foNSEca JUNior
Matrícula:5215633/2Período:01/06 à 15/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. consuelo coelho e Souza/ananindeua
Portaria nº.:3226/2021 de 12/05/2021
Nome:JaQUEliNE do Socorro cardoSo coSTa
Matrícula:57209178/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.João carlos Batista/ananindeua
Portaria nº.:3227/2021 de 12/05/2021
Nome:lEoNor aNToNio NEMEr
Matrícula:345857/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. João renato franco/Belém
Portaria nº.:3228/2021 de 12/05/2021
Nome:carloS alBErTo dE lEÃo
Matrícula:289108/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.luiz Nunes direto/ananindeua
Portaria nº.:3215/2021 de 12/05/2021
Nome: raiMUNdo riBEiro BorGES
Matrícula:57213114/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade: EE. Santa Maria do Grão Pará/Belém
Portaria nº.:3256/2021 de 13/05/2021
Nome:GilMara oliVEira da SilVa
Matrícula:57213216/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. 15 de outubro/Belém

Portaria nº.:3257/2021 de 13/05/2021
Nome:claUdoMir TEoToNio do ESPiriTo SaNToS
Matrícula:760781/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2019
Unidade:EE.Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:3258/2021 de 13/05/2021
Nome:aNa Maria araUJo PiNHEiro
Matrícula:5343232/1Período:16/06 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. 15 de outubro/Belém
Portaria nº.:3259/2021 de 13/05/2021
Nome:HElcio dE caSTro MoNTEiro
Matrícula:469203/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.amazonas de figueiredo/Belém
Portaria nº.:3260/2021 de 13/05/2021
Nome:TaMara KEllY PEdrEiro MoTa
Matrícula:57209376/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3261/2021 de 13/05/2021
Nome:PaloMa PErEira dE SoUZa
Matrícula:57208231/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3262/2021 de 13/05/2021
Nome:iriMar NUNES da SilVa
Matrícula:558680/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3263/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria cilENE SilVa da crUZ
Matrícula:562688/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3264/2021 de 13/05/2021
Nome:EdilBErTo dE SoUZa GoMES
Matrícula:558419/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3265/2021 de 13/05/2021
Nome:aNdrEZa da SilVa iMBiriBa
Matrícula:57212371/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3266/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria clEUSa fErrEira
Matrícula:778397/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3267/2021 de 13/05/2021
Nome:raiMUNdo NaZarENo loPES BarBoSa
Matrícula:396788/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3268/2021 de 13/05/2021
Nome:JorMa daMaScENo doS SaNToS
Matrícula:5948305/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pe Benedito chaves/Belém
Portaria nº.:3269/2021 de 13/05/2021
Nome:SiMoNi GoNcalo dE caSTro
Matrícula:57205021/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:3270/2021 de 13/05/2021
Nome:carloS alBErTo fariaS do NaSciMENTo
Matrícula:8061599/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:3271/2021 de 13/05/2021
Nome:Marcia SoUSa do NaSciMENTo
Matrícula:57214475/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:3272/2021 de 13/05/2021
Nome:iVaNEidE araUJo corrEia aMPUEro
Matrícula:57208506/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:3273/2021 de 13/05/2021
Nome:carloS EdUardo da SilVa araGÃo
Matrícula:57212524/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. amilcar alves Tupiassu/Belém
Portaria nº.:3274/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria dE loUrdES SiMoES
Matrícula:347779/Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Padre francisco Berton/Belém
Portaria nº.:3275/2021 de 13/05/2021
Nome:EdiNEidE HElENa alMEida PaES
Matrícula:5559790/1Período:15/06 à 29/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.frei daniel/Belém
Portaria nº.:3276/2021 de 13/05/2021
Nome:SilVio lEaNdro SarraZiN da roSa
Matrícula:57213099/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM. Padre francisco Berton/Belém
Portaria nº.:3277/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria SaNTaNa BiTTENcoUrT raiol
Matrícula:662500/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3278/2021 de 13/05/2021
Nome:PaUlo SErGio PErEira PoMBo
Matrícula:364037/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3279/2021 de 13/05/2021
Nome:MaNoEl coNcEiÇÃo MarQUES da cUNHa
Matrícula:7006799/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
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Portaria nº.:3280/2021 de 13/05/2021
Nome:GEraldiNa BarroS fErrEira
Matrícula:752851/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3281/2021 de 13/05/2021
Nome:MicHElE SoUSa da SilVa
Matrícula:57224563/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3282/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria do o dE aNdradE BENTES
Matrícula:57216203/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3283/2021 de 13/05/2021
Nome:MarTHa dEBora SalES doS SaNToS
Matrícula:364231/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3284/2021 de 13/05/2021
Nome:NaTaliNa iZaBEl PalHETa BiTTaNcoUrd
Matrícula:389544/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3285/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria daS dorES MaTHiaS lEal
Matrícula:364223/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3286/2021 de 13/05/2021
Nome:ValdoMiro da cUNHa r SoUZa
Matrícula:240575/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3287/2021 de 13/05/2021
Nome:dENalili Maria filocrEÃo MiraNda
Matrícula:5187486/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3288/2021 de 13/05/2021
Nome:SaNdra do Socorro alVES PaNToJa
Matrícula:5187832/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3289/2021 de 13/05/2021
Nome:roSaNGEla PoTTEr da roSa
Matrícula:401501/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:ETE. Magalhães Barata/Belém
Portaria nº.:1133/2021 de 30/05/2021
Nome:SEBaSTiÃo dE JESUS rodriGUES dE liMa
Matrícula:607231/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:3290/2021 de 13/05/2021
Nome:JacilEia doS SaNToS TaVarES
Matrícula:448265/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.americo Souza de oliveira/icoaraci
Portaria nº.:3291/2021 de 13/05/2021
Nome:PaUlo roNaldo MEdEiroS doS SaNToS
Matrícula:6333168/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.americo Souza de oliveira/icoaraci
Portaria nº.:3292/2021 de 13/05/2021
Nome:rEGiaNE ValEria MorEira MoNTEiro
Matrícula:5561825/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.aldebaro cavalero de M. Klautaui/Belém
Portaria nº.:3293/2021 de 13/05/2021
Nome:SElMa SaNToS da crUZ
Matrícula:733490/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3294/2021 de 13/05/2021
Nome:WaGNEr rodriGUES lEiTE
Matrícula:57224208/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3295/2021 de 13/05/2021
Nome:rENalfrE JoSÉ PaNToJa da coSTa
Matrícula:54191536/3Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3296/2021 de 13/05/2021
Nome:MarTHa da crUZ dE oliVEira
Matrícula:253740/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3297/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria liNdalVa dE SoUSa diaS
Matrícula:232475/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3298/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria rEGiNa doS SaNToS SilVa
Matrícula:399507/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2018
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3299/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria EdilENE QUarESMa doS SaNToS NaSciMENTo
Matrícula:57216332/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2019
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3300/2021 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria GUErrEiro cordEiro
Matrícula:5624908/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3301/2021 de 13/05/2021
Nome:JEroNiMo carloS dE oliVEira BarNaBE
Matrícula:732915/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém

Portaria nº.:3302/2021 de 13/05/2021
Nome:cEliNa fiGUEirEda coElHo
Matrícula:181285/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3203/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria dE faTiMa ViEira BacElar TaVarES
Matrícula:399280/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Maria luiza Vella alves/Belém
Portaria nº.:3304/2021 de 13/05/2021
Nome:riTa dE caSSia Prado do coUTo
Matrícula:5086655/5Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2019
Unidade:EE.artur Porto/Belém
Portaria nº.:3305/2021 de 13/05/2021
Nome:JUciVal cHaGaS dE oliVEira filHo
Matrícula:461490/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.artur Porto/Belém
Portaria nº.:3306/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria lUcia caldaS
Matrícula:753262/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.:3307/2021 de 13/05/2021
Nome:VirGiNia Maria PaNToJa da coNcEiÇÃo
Matrícula:674877/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. João renato franco/Belém
Portaria nº.:3308/2021 de 13/05/2021
Nome:rUTE HolaNda dE araUJo BarBoSa
Matrícula:5496937/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.:3309/2021 de 13/05/2021
Nome:alEXaNdrE GoNÇalVES liMa
Matrícula:57213539/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.15 de outubro/Belém
Portaria nº.:3310/2021 de 13/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE BraNdÃo doS SaNToS
Matrícula:5190320/Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3311/2021 de 13/05/2021
Nome:JaNdira do Socorro PErEira MoNTEiro
Matrícula:5189020/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3312/2021 de 13/05/2021
Nome:MilENa daS GraÇaS liMa MoraES
Matrícula:57209101/1Período:05/07 à 18/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém
Portaria nº.:3313/2021 de 13/05/2021
Nome:cElio MarQUES carValHo
Matrícula:5948348/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Mario chermont/Belém
Portaria nº.:3314/2021 de 13/05/2021
Nome:rEGiNa lUcia do ValE MarQUES
Matrícula:391786/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3315/2021 de 13/05/2021
Nome:VEra lUcia dE caSTro Maia
Matrícula:5190614/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria nº.:3316/2021 de 13/05/2021
Nome:MarlUcY do Socorro araGÃo dE SoUSa
Matrícula:57205080/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém
Portaria nº.:3317/2021 de 13/05/2021
Nome:iVoNE Maria cardoSo SEaBra
Matrícula:308170/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:3318/2021 de 13/05/2021
Nome:roSiaNE raMoS do roSario
Matrícula:57212823/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém
Portaria nº.:198/2021 de 04/05/2021
Nome:claUdETH dE JESUS doS SaNToS
Matrícula:5901363/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. João Paulo ii/Bragança
Portaria nº.:256/2021 de 04/05/2021
Nome:Gildo BriTo dE caSTro
Matrícula:57214546/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof. Mª de Nazare cezar Pinheiro/Bragança
Portaria nº.:257/2021 de 04/05/2021
Nome:TaTiaNE dE JESUS MENdES dE oliVEira
Matrícula:57214409/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof. Mª de Nazare cezar Pinheiro/Bragança
Portaria nº.:258/2021 de 04/05/2021
Nome:roNiValBEr SaNToS fErrEira
Matrícula:5902639/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benedito c. athayde/augusto correia
Portaria nº.:259/2021 de 04/05/2021
Nome:lUciaNa PirES Maia
Matrícula:57210473/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2019
Unidade:EEEfM. Pe luiz Gonzaga/Bragança.
Portaria nº.:260/2021 de 04/05/2021
Nome:rEJaNE PiNHEiro dE MElo
Matrícula:5951019/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.casa da amizade/Bragança
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Portaria nº.:337/2021 de 25/04/2021
Nome:adaMilSoN VicENTE SilVa rodriGUES
Matrícula:57211158/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:338/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa daNiEllE doS SaNToS BraZ
Matrícula:57212240/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:339/2021 de 25/04/2021
Nome:aNGElica PiNHEiro dE oliVEira
Matrícula:57211352/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:340/2021 de 25/04/2021
Nome:BENJaMiN SaNToS dE alcaNTara
Matrícula:57214632/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:341/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria do carMo rEiS da SilVa
Matrícula:57211184/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:343/2021 de 25/04/2021
Nome:roSalia SilVa doS SaNToS
Matrícula:57211383/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:344/2021 de 25/04/2021
Nome:roSaNa Maria SilVa MaciEl
Matrícula:57211086/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.:1201/2021 de 25/02/2021
Nome:alciNdo riBEiro loBaTo
Matrícula:57212589/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. anexo Prof.Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:1181/2021 de 30/03/2021
Nome:raiMUNda do rEMEdio SilVa da SilVa
Matrícula:5900508/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1324/2021 de 31/03/2021
Nome:KriNGErlY Baia PiNHEiro
Matrícula:57217889/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:UT.de Educação Espec. de abaetetuba/abaetetuba
Portaria nº.:1320/2021 de 31/03/2021
Nome:adValdo SoarES doS SaNToS
Matrícula:600261/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:UT.de Educação Espec. de abaetetuba/abaetetuba
Portaria nº.:1356/2021 de 31/03/2021
Nome:Maria raiMUNda fariaS GoNÇalVES
Matrícula:5796393/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:1358/2021 de 31/03/2021
Nome:Maria do Socorro caldaS caValHEiro
Matrícula:971928/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:1359/2021 de 31/03/2021
Nome:lEoNE riBEiro SilVa
Matrícula:5891946/1Período:14/07 à 12/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:1354/2021 de 31/03/2021
Nome:aNa lUcia doS SaNToS rodriGUES
Matrícula:6024408/2Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:083/2021 de 14/04/2021
Nome:JoSÉ MarTiNS da SilVa JUNior
Matrícula:57208640/1Período:01/06 à 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM.deusalina da cunha e S. carneiro/acará
Portaria nº.:1327/2021 de 31/03/2021
Nome:MaGali roSaNE VaScoNcEloS fErrEira
Matrícula:5900513/1Período:01/06 à 15/07/21Exercício:2021
Unidade:UT.de Educação Espec. de abaetetuba/abaetetuba
Portaria nº.:1203/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria doS rEiS MoraES caSTro
Matrícula:6027555/2Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:Erc.c.Educ.e Terap.c. Bem-ti-vi-aPaE/abaetetuba
Portaria nº.:1011/2021 de 30/04/2021
Nome:EdiNEia do Socorro oliVEira PiNHEiro
Matrícula:606847/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:Erc.c.Educ.e Terap.c. Bem-ti-vi-aPaE/abaetetuba
Portaria nº.:090/2021 de 16/04/2021
Nome:JoSÉ MoraES QUarESMa
Matrícula:5899858/1Período:01/06 à 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM.Prof.dalila afonso cunha/igarape Miri
Portaria nº.:1184/2021 de 30/03/2021
Nome:Maria TErEZiNHa dE oliVEira diaS
Matrícula:57216652/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:085/2021 de 14/04/2021
Nome:claUdiaNa fErrEira dE liMa
Matrícula:57218327/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.José Maria Moraes/Barcarena
Portaria nº.:084/2021 de 14/04/2021
Nome:caMila flaVia araUJo ViEira
Matrícula:57212361/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.José Maria Moraes/Barcarena

Portaria nº.:087/2021 de 14/04/2021
Nome:laUrENE oliVEira da SilVa PacHEco
Matrícula:5900504/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.deusalina da cunha e S. carneiro/acará
Portaria nº.:1182/2021 de 30/03/2021
Nome:JoÃo carloS MoNTEiro dE oliVEira
Matrícula:54180284/2Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1189/2021 de 30/03/2021
Nome:liliaN fariaS PErEira
Matrícula:5889798/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1179/2021 de 30/03/2021
Nome:GraciETE fErrEira coSTa
Matrícula:5901614/1Período:17/07 à 30/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1193/2021 de 30/03/2021
Nome:GilVaNicE MiraNda loBaTo MacEdo
Matrícula:57212480/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1112/2021 de 24/03/2021
Nome:Maria raiMUNda MoraES carMo
Matrícula:661406/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria nº.:1325/2021 de 31/03/2021
Nome:lEoNilia Marcia loBaTo GoMES
Matrícula:5892063/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:UT.de Educ. Especial de abaetetuba/abaetetuba
Portaria nº.:1212/2021 de 08/04/2021
Nome:lUiSETE do ESPiriTo SaNToS SoUSa
Matrícula:5713714/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campo Benedita lima araujo/abaetetuba
Portaria nº.:1213/2021 de 08/04/2021
Nome:JoSilENE MoraES QUarESMa PirES
Matrícula:5901733/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campo Benedita lima araujo/abaetetuba
Portaria nº.:1180/2021 de 30/03/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo fErrEira coSTa
Matrícula:5902176/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEM. irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1108/2021 de 31/03/2021
Nome:lEidNa PiNHEiro PacHEco
Matrícula:57216635/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria nº.:1215/2021 de 08/04/2021
Nome:Maria do Socorro PiNHo cardoSo
Matrícula:57218403/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campo Benedita lima araujo/abaetetuba
Portaria nº.:1185/2021 de 30/03/2021
Nome:cHEEVEr da SilVa PErEira
Matrícula:5891964/1Período:12/07 à 10/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM. irmã Stella Maria/abaetetuba
errata
errata da Portaria nº.:2881/2021 de 06/05/2021
Nome:GraciETE do Socorro SilVa do NaSciMENTo
onde se lê:Período:01/06/2021 a 30/06/2021
Leia-se:Período:14/06/2021 a 13/07/2021
Publicada no Diário Oficial nº.34.581 de 12/05/2021

Protocolo: 656853
Portaria nº 0084 /2021 – saGeP/sedUc
a coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL - ctce, desta se-
cretaria de edUcaÇÂo - sedUc
no uso das atribuições previstas na resolução 18.784/2016 – TcE/Pa; usando 
da competência que lhe foi delegada pela PorTaria n° 8885/2020 – GS/SEdUc.
coNSidEraNdo a resolução nº 18.784 do Tribunal de contas do Estado 
do Pará – TcE/Pa que dispõe sobre a instauração, a organização e o En-
caminhamento ao Tribunal de contas do Estado do Pará dos processos de 
Tomada de contas Especial;
coNSidEraNdo que a Tomada de contas Especial possui rito próprio e que 
conforme o disposto no art. 7º da resolução nº 18.784 do Tribunal do contas do 
Estado do Pará, tem sua competência delegada pela autoridade administrativa;
coNSidEraNdo que embora a dedicação da comissão designada o pro-
cesso não foi concluído, dada a necessidade de realização de procedimen-
tos indispensáveis a busca da verdade real e material dos fatos e de formar 
sua convicção indispensável;
coNSidEraNdo a elevada demanda que se precipita a esta comissão, que 
se prostrai no tempo, que acaba por condensar os prazos;
coNSidEraNdo e o decreto n° 800 do GoVErNador do ESTado de 31 de 
Maio de 2020, que dispõe sobre a retomada econômica e social segura, no âm-
bito do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento con-
trolado, incluindo LOCKDOWN, e protocolos específicos para reabertura gradual e 
funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais;
rESolVE:
art. 1º – ProrroGar por mais 90 (noventa) dias, o prazo para a conclu-
são dos trabalhos da
comissão de Tomada de contas Especial da Secretaria de Estado de Edu-
cação – SEdUc que trata a
PorTaria acima referida, na qual é responsável pela Evidenciação e Quan-
tificação do dano ao Erário, e
identificação dos responsáveis; a contar da data subsequente no termo 
final do prazo originalmente concedido.
art. 4 – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de maio de 2021
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas
Secretária de Estado de Educação/SEdUc-Pa.

Protocolo: 656633
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar.
Processo eletrônico nº 2018/168497
Portaria N° 705/21, de 14 de maio de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO, o disposto no 
artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que obriga a autoridade que 
tiver ciência de irregularidade no serviço público a promover a apuração 
dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, as-
segurado ao acusado a ampla defesa;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de apurar a conduta referente 
a afastamento de docente lotado no dEParTaMENTo dE ENGENHaria dE 
ProdUÇÃo do centro de ciências Naturais e Tecnologia da UEPa;
CONSIDERANDO finalmente Homologação da gestão superior pela aber-
tura de processo administrativo disciplinar, assim como atualização dos 
membros da comissão de Pad e parecer jurídico da UEPa conforme os 
autos do Protocolo Eletrônico nº 2018/168497 de 16.04.2018;
r E S o l V E :
art. 1º - coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTi-
Vo diSciPliNar, para apurar responsabilidade de docente da UEPa, 
composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE id. fUNcioNal carGo
THiaGo GUiMarÃES aZEVEdo  5909292/1  ProfESSor aUXiliar
MEMBroS
MarcoS YaNaGUiBaSHi  55588151/3 aGENTE adMiNiSTraTiVo c
MadSoN alaN rocHa dE SoUSa 5920054/1 ProfESSor aSSiSTENTE
art. 2º - a comissão deverá apurar a responsabilidade e apresentar relatório con-
clusivo no prazo legal de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
art. 3º – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria n° 2368/20, de 04.12.2020, 
publicada no doE nº 34.432 de 10.12.2020.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656611
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL.
Processo eletrônico nº 2021/273505
Portaria N° 704/21, de 10 de maio de 2021.
art. 1º - coNcEdEr ao servidor JoSÉ caSTaNHo GardUNHo NETo, id. 
funcional nº 5041589/ 1, cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) dirEToria 
DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, gratificação de tempo inte-
gral, em percentual fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo, a contar de 01.06.2021.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.06.2021, a gratificação de tempo integral 
da servidora EUGENia SUElY BElÉM dE SoUSa, id. funcional nº 3265897/ 
2, cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) oUVidoria, em virtude de per-
muta da referida gratificação.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656613
ProrroGaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para Partici-
Par de cUrso de PÓs-GradUaÇÃo.
Processo eletrônico nº 2020/992926
Portaria N° 620/21, de 28 de abril de 2021.
ProrroGar, o afastamento Parcial da servidora aNaclaN PErEira lo-
PES da SilVa, id. funcional nº 5532035/1, cargo de TÉcNico c, lotado 
na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, para participar de 
curso de Pós-Graduação em Nível de doutorado em Psicologia, pela Univer-
sidade federal do Pará, no período de 01.03.2021 a 31.08.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656614
coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar.
Processo eletrônico nº 2019/580197
Portaria N° 703/21, de 14 de maio de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO
o disposto no artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que obriga a au-
toridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público a promover a 
apuração dos fatos mediante SiNdicÂNcia ou ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa; coNSidEraNdo os 
fatos narrados pela Chefia de Departamento a época referente a supostas 
ameaças e desrespeito cometido por docente do Departamento de Filosofia e 
Ciências Sociais do CCSE/UEPA; CONSIDERANDO finalmente parecer e reco-
mendações da Procuradoria Jurídica da UEPa, assim como solicitação de atu-
alização dos membros que farão parte dos trabalhos da abertura de comissão 
de Pad conforme o E- Protocolo 2019/580197 de 22.11.2019;
r E S o l V E:
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar, para apurar os fatos supramencionados, composta dos 
seguintes servidores;
PrESidENTE  id. fUNcioNal carGo
TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUSa  304018/ 3  ProfESSor aSSiSTENTE
MEMBroS
daMaSia SUliNa do NaSciMENTo 57200835/1  TÉcNico c

iracildo PErEira caSTro  5860822/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclusivo no pra-
zo legal de 60(sessenta) dias, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
art. 3º – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria n° 2383/20, de 07.12.2020, 
publicada no doE nº 34.433 de 11.12.2020.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656615

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor.
Processo eletrônico nº 2021/408412
Portaria N° 707/21, de 14 de maio de 2021.
dESiGNar a servidora fraNciSca rEGiNa oliVEira carNEiro, id. funcio-
nal nº 22721/ 2, cargo de ProfESSor TiTUlar, para responder pró-tempore 
pela coordENaÇÃo dE cUrSo dE GradUaÇÃo (MEdiciNa) do ccBS da 
UEPa, no período de 19.04.2021 a 08.05.2021, em substituição a titular.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656621

errata
.

errata
Processo eletrônico nº 2020/112070
Retificar os termos da PORTARIA n° 552/21, de 20 de Abril de 2021, pu-
blicado no d.o.E. Nº 34.562 de 26.04.2021, referente a Progressão fun-
cional, da servidora alESSaNdra Maria dE SoUSa oliVEira o seguinte:
oNde se LÊ: “…, vigência retroativa a contar de 11.02.2020. ....”
Leia-se:“…vigência retroativa a contar de 01/09/2020.…”
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656619
errata - ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Processo eletrônico nº 2020/687824
Retificar os termos da PORTARIA n° 593/21, de 29 de abril de 2021, publi-
cado no doE Nº 34.572 de 04.05.2021, referente a Progressão funcional, 
do servidor ValNEY Mara GoMES coNdE o seguinte:
oNde se LÊ: “…, vigência retroativa a contar de 06.09.2020. ....”
Leia-se:“…vigência retroativa a contar de 08.09.2020..…”
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Par

Protocolo: 656620
errata - de LiceNÇa PreMio
Processo eletrônico nº 2021/403187
Retificar os termos da PORTARIA N° 446/21, de 16 de Março de 2021, pu-
blicado no doE Nº 34.523 de 18.03.2021, referente a licENÇa PrEMio da 
servidora clÉa NaZarÉ carNEiro BicHara, o seguinte:
oNde se LÊ:
“ …, 300(trezentos) dias de licença Prêmio, no período de 01.04.2021 a 
25.01.2022, referente aos triênios abaixo;
01.04.2004 a 31.03.2007 - (60 dias)
01.04.2007 a 31.03.2010 - (60 dias)
01.04.2010 a 31.03.2013 - (60 dias)
01.04.2013 a 31.03.2016 - (60 dias)
01.04.2016 a 31.03.2019 - (60 dias).”
Leia-se:
“ …, 300(trezentos) dias de licença Prêmio, no período de 01.08.2021 a 
27.05.2022, referente aos triênios abaixo;
01.04.2004 a 31.03.2007 - (60 dias)
01.04.2007 a 31.03.2010 - (60 dias)
01.04.2010 a 31.03.2013 - (60 dias)
01.04.2013 a 31.03.2016 - (60 dias)
01.04.2016 a 31.03.2019 - (60 dias).”
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 656617
sUPriMeNto de FUNdo
errata
Protocolo: 655031
Processo n.º 2021/495055
Portaria N° 689/2021
onde se lê: 339039 –r$ 3.000,00
Leia-se: 339030 – r$ 3.000,00
Publicada no Diário Oficial N.º 34.582, DE 13 DE MAIO DE 2021.

Protocolo: 656697

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 708/2021, de 17 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para visita técnica.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: caMila doS SaNToS PaNToJa
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 5924875/2
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daTa iNicio: 13.05.2021
daTa TÉrMiNo: 13.05.2021
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 709/2021, de 17 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Para visita técnica.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: roSiNaldo KoUrY GoES
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 57188236/6
daTa iNicio: 13.05.2021
daTa TÉrMiNo: 13.05.2021
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 710/2021, de 17 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: fraNciSco rENaTo VaScoNcEloS áVila da coSTa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5908641/2
daTa iNicio: 18.05.2021
daTa TÉrMiNo: 01.06.2021
QUaNTidadE: 14 e ½ (quatorze e meia)
Portaria N° 711/2021, de 17 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal/iGaraPÉ aÇU-Pa
NoME do SErVidor: coSME SaNToS dE SoUSa
carGo: MoToriSTa a
id. fUNcioNal: 3187900/1
daTa iNicio: 23.04.2021
daTa TÉrMiNo: 23.04.2021
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 656607

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

.

Portaria Nº 263/2021 – 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 2021/495968
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
luan alves Silva, Gerente - diSaN, Matrícula: 5946734/1, e, Neila Nazaré 
Monteiro da conceição, Gerente, Matrícula: 5959024/1, os quais se deslo-
carão ao município de cametá/Pa no período de 24/05 a 29/05/2021, com 
objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas 
do Pará, convênio com a fundação Banco do Brasil.cUJo MoToriSTa lUiS 
oTaVio SaNTaNa liMa MaT.5596882, irá rEaliZar o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8397 0101006357 
247.170 3390314
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: 656580

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria nº 171, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 505004/2021.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em audi-
ência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: BarcarENa/Pa.
PErÍodo: 20/05/2021 a 20/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: MarÍlia fraNÇa oliVEira, PSicÓloGa, Matricula 
5956683/1, WaldENEi rEiS NEGrÃo, MoNiTor, Matricula 5799341/2, e 
aNTÔNio carloS doS SaNToS, MoToriSTa, Matricula 5179319/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 656531

Portaria nº 170, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 488537/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BNV, conforme justificado.
oriGEM: BENEVidES/Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS/Pa – doM EliSEU/Pa.
PErÍodo: 19/05/2021 a 21/05/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: adilSoN ModESTo fEliX, PSicÓloGo, Matricula 
5956687/1, aliNE SaBriNa PaZ dE araÚJo dE SoUSa, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5956691/1, e lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara, 
MoToriSTa, Matricula 5920980/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 656512

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 647957
oNde se LÊ:
o SEcrETÉrio dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia-SEdME
Leia-se:
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa
ordenador(a) : anadelia divina Santos.
NUMEro da PUBlicaÇÃo: 647962
oNde se LÊ:
o SEcrETÉrio dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia-SEdEME
Leia-se:
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa
ordenador(a) : anadelia divina Santos.

Protocolo: 656404

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 048/2021 – 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 2021/504228;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS, matrícula: 
5900870/2, ocupante do cargo de Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais.
oBJETiVo: realizar visita para levantamento patrimonial.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 19/05/2021
QTdE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 14 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 656608

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021 resULtado FiNaL, adJUdica-
ÇÃo e HoMoLoGaÇÃo a JUNta coMerciaL do estado do ParÁ 
comunica o resultado final, adjudicação e Homologação,nos termos da 
legislação em vigor, o resultado do Processo licitatório nº 02/2021, cons-
tante do Processo administrativo nº 2021/205640, na modalidade Pregão 
Eletrônico, cujo objeto consiste na contratação de empresa do segmento 
de prestadora de serviços, em conformidade com o Termo de referência 
anexo ao Edital, tendo como vencedora a empresa:

iTEM  EMPrESa cNPJ Valor

01 STYlE ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PriVada lTda 26.906.920/0001-67 r$ 
1.242.000,00

02 STYlE ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PriVada lTda 26.906.920/0001-67 r$ 80.400,00

Valor global Homologado de r$ 1.322.400,00 (hum milhão trezentos e vinte e 
dois mil e quatrocentos reais), atendendo ao interesse da JUNTa coMErcial 
do ESTado do Pará.cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira Presidente

Protocolo: 656730
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 115/2021 de 17.05.2021. Art. 1º EXCLUIR a Gratifica-
ção de Tempo integral da servidora lEila Márcia crEÃo dE oliVEira, 
matrícula nº 57211506/2, Técnico de administração e finanças, no valor 
de 50% (cinquenta por cento), a partir de 01/06/2021, art. 2º coNcEdEr, 
mediante a Permuta, a Gratificação de Tempo Integral à servidora DILMA 
THEodora falcÃo dE MENEZES, matrícula n° 2021811/1, Técnico do 
registro Mercantil classe B, a partir de 01/06/2021, conforme processo n° 
2021/479196. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 656702

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria
.

Portaria Nº. 333/2021, de 14 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. 2021/437600, de 27/04/2021 
e os termos do Oficio nº. 070/2021/GAB/SEAC, 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 da servidora ESTHEr BEaTriZ SilVa caSTaNEi-
ra, matrícula nº. 5112451/1, ocupante do cargo de Técnico de Gestão de 
infraestrutura – arquiteto, para a Secretaria Estratégica de Estado de arti-
culação da cidadania - SEac, 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: 656584

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 299/2021, de 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/84410, de 22/01/2021 - cPaT/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora roSEaNE loBaTo da coSTa, matrícula nº. 
57204575/1, ocupante do Cargo de Auxiliar Operacional, como fiscal do 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Ur-
bano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

018/2021 claro Brasil S.a

Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) para atender as 
necessidades da SEdoP, incluindo um sistema informatizado de geren-

ciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as 
linhas móveis contratadas e faturas do plano corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com 

as especificações contidas no tr. registro de preços de fornecimento de 
serviços de telefonia móvel e tráfego de dados.

ii - dESiGNar o servidor THiaGo WUlfErT dE oliVEira, matrícula nº 
57193152/3, ocupante do Cargo de Assessor I, para acompanhar e fisca-
lizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656550

errata
.

errata
Na matéria, protocolo no 656148, publicada no doE no 34.585, de 
17/05/2021, referente ao TErMo dE coMProMiSSo No 01/2021.
oNde se LÊ: responsável pela Entidade recebedora dos recursos: Hilde-
fonso de abreu araújo
Leia-se: responsável pela Entidade recebedora dos recursos: an-
tônio dos Santos calhau
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 656430

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 325/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do 2021/500686, de 11/05/2021 – diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor aNTÔNia Maria riBEiro alMEida, Matricula 
n°. 5268664/2; cargo/função: assistente de obras Públicas, Suprimento 
de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8694 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656529
Portaria Nº 323/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do 2021/500390, de 11/05/2021 – diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Matrícula nº 
5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 
(duzentos reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

07.8694 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656525
Portaria Nº 320/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do 2021/502857, de 11/05/2021 – diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Matrícula nº 
5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 
(duzentos reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8692 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656518

diÁria
.

Portaria Nº. 319/2021, de 12 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/502857, de 
11/05/2021 – diSET/SEdoP;
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matricula n°. 5907413/3; car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: orientação técnica para tratar do Plano de Saneamento Básico 
no Município de Portel, Tc Nº 01/2019.
dESTiNo: Portel/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 28/06 a 02/07/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656515
Portaria Nº. 322/2021, de 12 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/500390, de 11/05/2021 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matricula n°. 5907413/3; car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: orientação Técnica para tratar da revisão do Plano diretor Municipal 
Participativo – PdM no Município de Mojuí dos campos/Pa, Processo 2021/173941.
dESTiNo: Santarém/Mojuí dos campos/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 21 a 25/06/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656522
Portaria Nº. 324/2021, de 12 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/500686, de 
11/05/2021 – diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matricula n°. 5268664/2; cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: orientação técnica para tratar da revisão do Plano diretor Mu-
nicipal Participativo – PdM no Município de Mojuí dos campos, Processo 
2021/173941.
dESTiNo: Santarém/Mojuí dos campos/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 21 a 25/06/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656527
Portaria Nº. 315/2021, de 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/420897, de 22/04/2021 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 24 a 28/05/2021, o deslocamento do servidor 
abaixo relacionado, autorizado a viajar ao Município de Santarém/Prainha/
Pa, anteriormente concedida para o período de 10 a 14/05/2021, através da 
PorTaria nº 272/2021, de 28/04/2021, publicada no doE nº 34.573, de 
05/05/2021, em virtude de alteração na programação de viagem.

NoME MaTricUla carGo/fUNÇÃo
alexandre José almeida de alencar 5907413/3 diretor

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656532

Portaria Nº. 329/2021, de 13 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 2021/503949, de 11/05/2021 
- coTi/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos Henrique Pinheiro Santos, Matrícula nº 5948908/2; cargo/
função: Secretário de diretoria.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário de Estado, desta SEdoP, ao mu-
nicípio de Barcarena/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor acima, ao referido município.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 656575
Portaria Nº. 317/2021, de 11 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/501222, de 11/05/2021 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico desta SEdoP, que irá efetuar 
a entrega da obra do Sistema de abastecimento de água para a coSaNPa, 
ao Município de Tracuateua/Pa.
dESTiNo: Tracuateua/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 12 a 13/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656556
Portaria Nº. 330/2021, de 13 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/502151, de 
11/05/2021 – coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula n°. 5900446/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico, ao município de Jacundá, 
conforme solicitação pelo ofício nº 490, que irá realizar vistorias nas obras 
do Sistema de abastecimento de água.
dESTiNo: Jacundá/Pa.
diáriaS: 5,5 (cinco e meia).
PErÍodo: 17 a 22/05/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656559
Portaria Nº. 332/2021, de 13 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/506404, de 12/05/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
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oBJETiVo: fiscalização da obra referente à execução de serviços de uma 
caixa d’água na colônia Santo antônio do Prata, no município de igarapé
-açu/Pa, conforme Tomada de Preço nº 04/2019.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
município.
dESTiNo: igarapé-açu/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 20/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656561
Portaria Nº. 305/2021, de 07 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 
24/01/94; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/474970, de 05/05/2021/
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro césar da Silva lima Júnior, Matrícula nº 5913247/2; cargo/
função: coordenador do Núcleo regional.
oBJETiVo: Proceder fiscalização nos Municípios que fazem parte do Pro-
grama asfalto por todo o Pará: castanhal, inhangapi, São caetano de odi-
velas, Vigia, Magalhães Barata e igarapé açu/Pa; fiscalização na obra da 
avenida Brasil em castanhal/Pa; e reforma do antigo Hospital São Joaquim 
para instalação do Hospital regional Público de caetés em capanema/Pa.
dESTiNo: Vigia/Magalhães Barata/igarapé açu/castanhal/inhangapi/São 
caetano de odivelas/capanema/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 17 a 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656566
Portaria Nº. 334/2021, de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o 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 2021/522238, de 
17/05/2021 – GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar ao Município de 
aveiro/Pa, no dia 17/05/2021, com objetivo de acompanhar o Excelentíssi-
mo Governador em visita ao referido Município, sem ônus para esta SEdoP.
NoME: Benedito ruy Santos cabral, matrícula nº. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656421

FÉrias
.

Portaria Nº. 307/2021, de 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/484684, de 06/05/2021 
e o Memorando nº 37/2021, de 06/05/2021 – cPaT.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 10/05/2021, 
as férias do servidor JEaN MarcElo MoraES BarBoSa JUNior, matrícula 
nº. 5946922/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, concedidas 
através da PorTaria nº 216/2021, de 09/04/2021, publicada no doE nº. 
34.548, de 12/04/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021, res-
tando um saldo de 26 (vinte e seis) dias para ser gozado no período de 
02/08/2021 a 27/08/2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a contar de 10/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656563

Portaria Nº. 327/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/508199, de 12/05/2021 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 16/08/2021 a 14/09/2021 (30 dias), 
as férias do servidor lEÔNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldiNo, ma-
trícula nº. 57196031/1, ocupante do cargo de Motorista; anteriormente 
concedida através da PorTaria nº. 291/2021, de 05/05/2021, publica-
da no doE nº. 34.576, de 07/05/2021, referente ao período aquisitivo 
15/04/2020 a 14/04/2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656557
Portaria Nº. 316/2021, de 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24/01/1994 e, ainda, 
o decreto nº 1.462 de 12/04/2021.
coNSidEraNdo os autos do Processo 2021/488560, de 07/05/2021, e os 
termos do Memorando nº. 16/2021/coSG/SEdoP, de 07/05/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, ao servidor TiaGo lEÃo, matrícula 5116694/1, ocupante 
do cargo de Motorista, férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021 15 
(quinze) dias; e no período de 09/12/2021 a 23/12/2021 15 (quinze) dias, 
referente ao 02/02/2019 a 01/02/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 656553

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas - toMada 
de PreÇos tP 026/2020-sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo dE oBra Para iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTE-
ciMENTo dE áGUa, no Município de Piçarra, neste Estado.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessa-
dos, o resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1 - aSa coNSTrUÇÕES lTda – EPP cNPJ: 16.683.141/0001-96
2 - coNSTrUTora SaNTa TErEZa lTda cNPJ: 05.693.333/0001-67
3 - coNSTrUTora locadora & TraNSPorTadora NorTE SUl lTda 
cNPJ: 12.633.339/0001-04
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alteração, não havendo recur-
sos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, A EMPRESA ASA 
coNSTrUÇÕES lTda – EPP cNPJ: 16.683.141/0001-96, com o valor de r$ 
1.924.017,87 (Um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, dezessete reais 
e oitenta e sete centavos)
Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 656795
decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na coNcorrÊNcia PÚ-
BLica cP 007/2021–cPL/sedoP
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/244682
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da oBra dE coNSTrUÇÃo do HoSPiTal da MUlHEr N. 
Sra. dE NaZarÉ, no Município de Belém.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre 
o Julgamento de Habilitação relativo a ToMada dE PrEÇoS nº 001/2021, 
mantendo a decisão da comissão, no mesmo ato convoca as empresas ha-
bitadas no certame relacionadas abaixo, para aBErTUra daS ProPoSTaS 
QUE acoNTEcErá No dia 19 dE Maio dE 2021 aS 14:00 HS.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - JoTa ElE coNSTrUÇÕES ciViS S. a. cNPJ: 77.591.402/0001-32 - HaBiliTada;
2 - Sial coNSTrUÇÕES ciViS lTda – cNPJ: 80.359.771/0001-09- HaBiliTada;
3 - QUadra ENGENHaria lTda cNPJ: 04.558.805/0001-06– HaBiliTada;
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4 - coNSTrUTora ldN lTda cNPJ: 24.916.280/0001-40– HaBiliTada;
5- coNSÓcio ciNZEl/GoMES SodrÉ – HoSPiTal da MUlHEr: EMPrE-
SaS: ciNZEl ENGENHaria lTda cNPJ: 08.059.768/0001-42 e GoMES 
SodrÉ ENGENHaria lTda cNPJ: 11.004.413/0001-60– HaBiliTda;
6 -coNSÓrcio cdG-MUlTiSUl – EMPrESaS: cdG coNSTrUTora S/a 
cNPJ: 03.043.067/0001-00 e MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda cNPJ: 
02.577.145/0001-85 – HaBiliTada;
7 - PorTo BElo ENGENHaria E coMErcio lTda cNPJ: 03.701.380/0001-
80 – HaBiliTada;
8 - PaUliTEc coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 49.437.809/0001-74– HaBiliTada;
9 - coNSÓrcio ME SEdoP NaZarÉ – EMPrESaS: MPd ENGENHaria 
lTda cNPJ: 50.765.288/0001-63 e ENGEforM ENGENHaria lTda cNPJ: 
48.246.920/0001-10 – HaBiliTada;
10 - MrM coNSTrUTora lTda cNPJ: 13.578.869/0001-60– HaBiliTada.
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 656899

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 19/2021 – cosaNPa (eM GraU de rePetiÇÃo)
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 19/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço do Global do Serviço”, cujo objeto é a prestação dos serviços 
de agenciamento e gerenciamento de emissão de bilhetes de passagens, 
aéreas regionais, nacionais e internacionais, integrando a operacionali-
zação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cance-
lamento e reembolso de bilhetes de passagens e demais especificações 
constantes neste termo, a fim de atendimento às necessidades da co-
SANPA, no estado do Pará, tudo conforme as especificações e quantita-
tivos estabelecidos no Termo de referência Técnica nº  001/2021-PrE/
coSaNPa. a abertura realizar-se-á no dia 28 de Maio de 2021, às 10 horas 
(dez horas), horário de Brasília no endereço eletrônico: https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível 
(gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos:https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/e http://
www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 17 de Maio de 2021.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 656638

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do termo aditivo: 3º (terceiro)
Nº do contrato nº 11/2019
Modalidade de licitação: rdc Nº 01/2019
Valor original: r$ 16.198.990,00 (dezesseis milhões, cento e noventa e 
oito mil, novecentos e noventa e reais).
Objeto e Justificativa do aditamento: Reajustamento de preço, nos termos 
do art. 40, iX,55,iii, c/c o – art 65,ii, “d” todos da lei nº 8.666/93, no 
valor de r$ 964.129,54 (novecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte 
e nove reais e cinquenta e quatro centavos), passando o valor atualizado 
para r$ 17.163.119,54 (dezessete milhões, cento e sessenta e três mil, 
cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x fenix logística co-
mércio e locação de Máquinas Eireli.
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 17.05.2021

Protocolo: 656516

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

desiGNar serVidor
.

coMissÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Portaria Nº 171/2021 – sectet de 17 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 a necessidade condução dos pregões eletrônicos e pre-
senciais a serem realizados no âmbito da SEcTET;
coNSidEraNdo os termos da lei federal nº 10.520/2002 e suas al-
terações e, da lei Estadual nº 6.474/2002, que tratam da modalidade 
pregão na administração pública;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2020/431174, bem como 
do Processo nº 2020/166229 referente à licitação;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar como Pregoeiro no âmbito da SEcTET o servidor 
lEoNildES PirES riBEiro JÚNior, Matrícula nº 54192801/2, pelo 
período de 06 (seis) meses.
art. 2º - coNSTiTUir a comissão de Pregão Eletrônico para realização de 
certame licitatório para a aquisição de equipamentos de Tecnologia da in-
formação e comunicação (Tic), eletroeletrônicos, cuja composição e insta-
lação visa a complementação do suporte de equipamentos e instrumentos 
necessários para a estruturação da rede digital de treinamento e desen-
volvimento do Pará, conforme necessidades desta Secretaria de Estado.
art. 3º - dESiGNar para compor a referida comissão, os servidores abaixo 
relacionados que ficarão sob a Presidência do primeiro:

QTd NoME MaTrÍcUla fUNÇÃo
01 leonildes Pires ribeiro Júnior 54192801/2 Pregoeiro
02 lorena Gama Tobias 5050154/3 Membro
03 fernando Quintela Smith 57205845/1 Membro

art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 656662

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 168 de 14 de maio de 
2021, publicada no doe nº 34.585 de 17/05/2021.
onde se lê:
convênio de cooperação Técnica e financeira nº 08/2021
Leia-se:
convênio de cooperação Técnica e financeira nº 08/2020
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de maio de 2021.

Protocolo: 656698

FÉrias
.

Portaria Nº 170 de 17 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no 
doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade funcional 
nº 57205845/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, 
15 (quinze) dias de gozo de férias regulamentares no período de 19/07 a 
02/08/2021, referente ao exercício 2018/2019, interrompida através da Por-
Taria nº 395, de 29/10/2020, publicada no doE nº 34.392, de 30/10/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 656600
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 091/2021 – GaBiNete, de 12 de Maio de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar a servidora dENiZE dE NaZarÉ BarBoSa caMPoS dE caM-
PoS, id. funcional nº. 2474930/2, ocupante do cargo de Técnico em 
administração e finanças – ciências contábeis, código GEP-daS-011.4, 
para substituir o servidor JoÃo aNTÔNio SilVa PiNTo, id. funcional 
nº. 5918369/1, ocupante do cargo coordenador de orçamento, GEP-
daS-011.4, no impedimento legal do Titular, durante o período de gozo 
de férias, de 17/05/2021 a 16/06/2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 12 de Maio de 2021
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 656461

errata
.

errata da publicação
Publicação realizada no Diário Oficial do Estado
Nº 34.571, fl. Nº 109, no dia 03 de Maio de 2021.
No convênio 003/2021
onde se lê: faPESPa/UNifESSPa
Leia-se: faPESPa/UNifESSPa/fadESP
JUarEZ aNTÔNio SiMÕES QUarESMa
Diretor Científico

Protocolo: 656513

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato de termo aditivo nº 002/2021
icaaF nº 014/2018
Processo nº 2017/61385
Parecer Jurídico nº 083/2020
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
do Pará – faPESPa
Beneficiário: George Alberto da Silva Dias
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 014/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
Vigência: 18/05/2018 a 18/05/2022
data da assinatura: 13/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
extrato de termo aditivo nº 003/2021
icaaF nº 013/2018
Processo nº 2017/52864
Parecer Jurídico nº 078/2021
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: Renan Campos Chiste
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 013/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano 
de Trabalho.
Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 13/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
extrato de termo aditivo nº 003/2021
icaaF nº 012/2018
Processo nº 2017/60665
Parecer Jurídico nº 071/2021
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – faPESPa
Beneficiário: Rogério Rosa da Silva
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 012/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 13/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
extrato de termo aditivo nº 003/2021
icaaF nº 016/2018
Processo nº 2017/60651
Parecer Jurídico nº 092/2021
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: Pedro Lage Viana
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 016/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.

Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 13/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
extrato de termo aditivo nº 003/2021
icaaF nº 011/2018
Processo nº 2017/53041
Parecer Jurídico nº 080/2021
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: Roberta Sá Leitão Barboza
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 011/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano 
de Trabalho.
Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 13/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 656409

oUtras MatÉrias
.

decisÃo
terMo:decisÓrio
fEiTo:MaNifESTaÇÃo
rEfErÊNcia: cHaMada Nº 004/2021
raZÕES:rEcUrSo adMiNiSTraTiVo coNTra o rESUlTado PUBlicado 
No doE dE 29/04/2021, o QUal rEGiSTroU a NÃo claSSificaÇÃo da 
caNdidaTa daNiEla PaNToJa MoUra.
oBJETo: cHaMada Para coNcESSÃo dE BolSaS dE PESQUiSa.
ProcESSo: 2021/468569
iMPETraNTE: daNiEla PaNToJa MoUra
Por força do disposto no item 4.2, que trata dos critérios de avaliação dos 
candidatos na etapa de análise de mérito, bem como na manifestação efetuada 
pela banca examinadora, raTifico o entendimento da mesma e NEGo 
ProViMENTo ao recurso administrativo interposto, mantendo a proposta 
NÃo claSSificada para o certame referente à chamada Nº 004/2021.
Belém, 17 de maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor Presidente

Protocolo: 656797
GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada PÚBLica FaPesPa - Nº 004/2021
HoMoloGaÇÃo do rESUlTado fiNal
coNcESSÃo dE BolSaS dE PESQUiSa
claSSificadoS
Bolsa Tipo 1 – Graduação em Estatística
lETÍcia dE SoUZa BorGES
Bolsa Tipo 2 – Geografia ou áreas afins
rUdilEa raMoS caValcaNTE da SilVa
Bolsa Tipo 4 – Graduação em Estatística, Cientista de Dados ou áreas afins
MaTHEUS raiffESoN MiraNda GalVÃo
Juarez antônio Simões Quaresma
Diretor Científico

Protocolo: 656837
Portaria N°092/2021 – GaBiNete, de 14 de Maio de 2021.
Estabelece critérios para remanejamento de despesas dentre as rubricas 
aprovadas dos Termos de convênio, ajuste, acordo, contrato e similares 
apoiados pela faPESPa e critérios gerais para sua aprovação e concessão.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTU-
doS E PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e 
com fundamento no parágrafo único, Viii, do artigo 7° da lei com-
plementar Estadual n° 061/2007 c/c o artigo n°17, Vi do decreto 
Estadual n° 1.656/2009 (regimento interno da faPESPa).
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, 
na lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, no art. 24, § 3º, e no art. 
32, § 7º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 1º da lei nº 
8.010, de 29 de março de 1990, e no art. 2º, caput, inciso i, alínea “g”, 
da lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, que altera o decreto nº 6.759, de 
5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação 
e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 
capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desen-
volvimento do sistema produtivo nacional e regional.
coNSidEraNdo o art. 7º da lei complementar nº 061 de 24/07/2007, 
onde prevê que cabe ao diretor-Presidente administrar a fundação, exer-
cer a coordenação de suas atividades, bem como zelar pelo cumprimento 
de seus objetivos básicos;
coNSidEraNdo que o art. 10-B da lei complementar nº 061 de 24/07/2007, 
determina que compete a diretoria de operações Técnicas/diTEc, executar e 
acompanhar as ações relacionadas aos programas e projetos de pesquisa em 
ciência, tecnologia e inovação, bem como as ações relativas à prestação de 
contas dos projetos e programas apoiados pela faPESPa.
rESolVE:
art. 1º o remanejamento de despesas previstos nos instrumentos assina-
dos pela faPESPa, podem ser solicitados pelo interessado previamente à 
execução da despesa, em tempo hábil para a sua análise, no mínimo 60 
(SESSENTa) dias antes do término da vigência, na ausência de outro prazo 
fixado no respectivo instrumento.
1º o pedido deverá ser formalmente apresentado com assinatura da(o) co-
ordenadora(o) do Projeto, acompanhado do formulário de solicitação de re-
manejamento ou alteração, conforme modelo disponível no site da faPESPa, 
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com a devida justificativa e detalhamento das alterações pretendidas.
2º O remanejamento financeiro e alteração na relação de itens do projeto, 
poderá ser autorizado pela faPESPa, desde que não haja alterações no 
objeto do instrumento e no valor total do projeto.
art. 2º Será permitido o remanejamento e alterações nos projetos contra-
tados, nos seguintes casos:
i - remanejar recursos entre as rubricas de despesas de custeio;
ii - remanejar recursos entre as rubricas de despesas de capital;
iii – alteração de itens previstos no Plano de Trabalho original, devendo ser 
observado os itens financiáveis pela respectiva Chamada de Projetos/Edital.
Parágrafo único: Por ocasião da prestação de contas, deverá ser encami-
nhada relação de itens atualizada, constando as alterações efetuadas, para 
fins de análise técnica quanto à pertinência aos objetivos do projeto.
Art. 3º Poderá haver a utilização dos rendimentos das aplicações financei-
ras, que serão obrigatoriamente aplicados no objeto do instrumento, es-
tando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para 
os recursos transferidos, desde que previamente autorizado pela faPESPa.
art. 4º Não será permitido o remanejamento ou alterações nos projetos 
contratados, nos seguintes casos:
i - remanejar recursos entre as rubricas de despesa de custeio para des-
pesa de capital e vice-versa.
II - Alteração de itens previstos no plano original por itens não financiáveis 
pela respectiva chamada de Projetos.
Art. 5º O remanejamento financeiro deverá observar a legislação vigente e 
as regras e vedações expressas no instrumento de chamamento público e 
no termo assinado pelas partes.
Art. 6º A solicitação de remanejamento ou alteração, deverá ser oficializa-
da junto à DITEC, contendo a justificativa consistente e informando quais 
as metas, atividades, elementos de despesas e os valores que serão rema-
nejados ou alterados, juntamente com a planilha atualizada.
Parágrafo único: Todos os pedidos devem ser encaminhados em vias ori-
ginais assinadas ou em meio digital, desde que estes contenham as assi-
naturas pertinentes.
art. 7º Efetivada a análise da solicitação pela coordenadoria de Projetos/
cProJ e sendo a mesma aprovada, será autorizada pelo titular da diretoria 
de operações Técnica/diTEc.
Parágrafo único: Quando o remanejamento de despesas nos instrumentos 
celebrados importe em destaque orçamentário para ser operacionalizado, de-
verá ser previamente consultada a diPlaM/faPESPa, acerca da viabilidade.
art. 8º Não serão aceitos pedidos que não estejam nos padrões estabele-
cidos nesta PorTaria.
art. 9º os casos omissos, poderão ser submetidos à apreciação da direto-
ria de operações Técnica/diTEc e deliberados pela Presidência da faPES-
Pa, que no cumprimento de suas atribuições institucionais, poderá expedir 
normas complementares para solução do impasse.
art. 10º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 11º revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria nº 
101/2020 – Gabinete, publicada no doE nº 34.248, Pag. 67, de 09/06/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor-Presidente, em 14 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 656684

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021
Processo Pae Nº 2021/3.965
oBJETo: registro de preços para aquisição (renovação) de licenças da pla-
taforma de solução de segurança de firewall – Next Generation firewall 
(NGfW) da Palo alto.
daTa da aBErTUra: 28 de maio de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 656534

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2021
Processo Pae nº 2021/343.840
objeto: Prestação de serviço para elaboração de projetos de arquitetura, es-
tudos e levantamentos técnicos para a construção de residência familiar e 
reconstrução da EEEfM Manoel Vera cruz no município de curralinho (Pa).
Valor Global: r$ 17.500,00
com fulcro no art. 29, XV da lei nº 13.303/2016
Data da Ratificação: 14/05/2021
orçamento: 23.126.1508.8238 - 33.90.39 – fonte: 0261
contratada: ProJETar EdificaÇÃo E PaViMENTaÇÃo EirEli - ME
cNPJ: 21.506.432/0001-49
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
Presidente da ProdEPa

Protocolo: 656410

diÁria
.

Portaria Nº 199, de 14 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Telecomunicações, ma-
trícula 5942194, 13/05/2021 a 15/05/2021, à alTaMira-Pa/SENador 
JoSÉ PorfÍrio - ViTÓria do XiNGU - BraSil NoVo/alTaMira-Pa, para 
VErificaÇÃo dE ProBlEMaS NaS ESTaÇÕES dE TElEcoMUNicaÇÕES. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 200, de 14 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte - rESPoNSáVEl 
NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 21/05/2021 a 22/05/2021, 
à ParaGoMiNaS-Pa/MÃE do rio/ParaGoMiNaS-Pa, para iMPlaNTaÇÃo 
fiBra ÓPTica cliENTE TJPa fÓrUM MÃE do rio - rEdE METro MÃE do 
rio. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 656374

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria
.

Portaria Nº 150/2021-seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – Substituir o servidor adolfo doS SaNToS MEirElES, matricula nº2015170/1 
por lairSoN da cUNHa faro matricula nº57190527/2, para atuar na função de 
gestor da parceria a ser celebrada com a aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ 
ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no cNPJ Nº 15.279.114/0001-90, referente 
à lavratura do Termo de fomento para a realização do projeto ProGraMa Soli-
dário dE ENfrENTaMENTo a coVid-19 No Pará.
Belém, 17 de Maio 2021
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 656721

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 151/2021-seeL, de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006, e considerando o Memo. 016/2021 – SElic/SEEl 
e Memo nº 049/2021 - Jurídico,
rESolVE SUBSTiTUir o servidor Marco aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, 
membro, pelos membros KáTia cilENE dE fariaS rocHa e aNTÔNio 
oSValdo criSTo doS SaNToS para comporem a comissão Especial de 
licitação de Tomada de Preços nº 01/2020 da Secretaria de Estado de Es-
porte e lazer, para contratação de empresa especializada em construção 
de quadra poliesportiva, referente ao processo de nº 2020/570391, visan-
do atender a demanda da Secretaria de Estado de Esporte e lazer SEEl, a 
contar de 11 de maio de 2021.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 17 dE Maio dE 2021.
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 656793
Portaria Nº 152/2021-seeL, de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006, e considerando o Memo. 016/2021 – SElic/SEEl 
e Memo nº 049/2021 - Jurídico,
rESolVE SUBSTiTUir o servidor Marco aUrÉlio SoUZa dE oli-
VEira, membro, pelos membros KáTia cilENE dE fariaS rocHa e 
aNTÔNio oSValdo criSTo doS SaNToS para comporem a comissão 
Especial de licitação de Tomada de Preços nº 02/2020 da Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer, para contratação de empresa especia-
lizada em construção de quadra poliesportiva, referente ao processo 
de nº 2020/570372, visando atender a demanda da Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer SEEl, a contar de 11 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 17 dE Maio dE 2021.
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 656794
Portaria Nº 153/2021-seeL, de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006, e considerando o Memo. 016/2021 – SElic/SEEl 
e Memo nº 049/2021 - Jurídico,
rESolVE SUBSTiTUir o servidor Marco aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, 
membro, pelos membros KáTia cilENE dE fariaS rocHa e aNTÔNio 
oSValdo criSTo doS SaNToS, para comporem a comissão Especial de 
licitação de Tomada de Preços nº 03/2020 da Secretaria de Estado de Es-
porte e lazer, para contratação de empresa especializada em reforma de 
quadra poliesportiva, referente ao processo de nº 2020/570363, visando 
atender a demanda da Secretaria de Estado de Esporte e lazer SEEl, a 
contar de 11 de maio de 2021.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 17 dE Maio dE 2021.
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 656804
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errata
.

errata
Errata ao Extrato da inexigibilidade de licitação Nº 05/2020– SEEl, Proto-
colo nº 610526, publicada no doE nº 34.432 de 10 de dezembro de 2020, 
a qual altera a categoria da publicação.
onde se lê:
chamamento Público Nº 05/2020
Leia-se:
inexigibilidade de licitação nº 05/2020
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 656816

diÁria
.

Portaria Nº. 148/2021-seeL, de 14 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 06 e ½ diárias aos servidores KáTia cilENE fariaS rocHa, 
matrícula nº 5499119/2 e Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, matrícula nº 
54190570/2, MarcoS PiNHEiro dE BarroS, matricula nº 54180230/1, 
ToMáS dE aQUiNo JacÓ dE aZEVEdo, matricula nº 5429447/2, GilMar 
aMaral cHaVES, matrícula nº 5295696/1, para realizar visita técnica para 
implantação dos programas “Talentos Esportivos” e “Vida ativa na Terceira 
idade”, no município de Mojú/Pa, no período de 07 a 13/06/2021. ordena-
dor: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 656703

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos PreGÃo eLetrÔNico seeL/srP Nº 07/2021.
aos 17 dias do mês de Maio do ano de 2021, a Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer do Pará-SEEl, através de seu Secretário de Estado, Sr. ar-
lindo Penha da Silva, nomeado pelo decreto publicado no ioEPa de 02 de 
Janeiro de 2019, brasileiro, casado, cPf/Mf Nº 509.695.017-49, portador 
da carteira de identidade nº 04.879.444-0 SSP/rJ, domiciliado e residente 
nesta Capital, após ter homologado a classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Eletrônico SEEl/SrP Nº 07/2021, nos termos da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 
991, de 24 de agosto de 2020, rESolVE registrar os preços destinados à 
aquisição de material de consumo esportivo visando atender as demandas 
dos projetos e programas desta SEEl, bem como as comunidades espor-
tivas das 12(doze) regiões do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas 
classificadas em primeiro lugar, nos termos do Edital e seus anexos, no 
certame acima mencionado, da seguinte empresa:
aTa Nº 03/2021-SEEl
EMPrESa: frEiTaS GUiMaraES & cia lTda, com sede em Belém/Pa, na 
Travessa ocidental do Mercado, nº 38, Bairro: campina, cEP: 66.013-040, 
Telefone: (91)3241-4120/ 99961-6686, e-mail: paulofguimaraes@yahoo.
com, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.895.405/0001-96, representada neste 
ato por PaUlo SÉrGio coSTa de frEiTaS GUiMarÃES, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado na Travessa Benjamim constante, nº 
720, ap.1101, Bairro: reduto, cEP: 666085-000, em Belém/Pa, portador da 
carteira de identidade 3498652 Pc/Pa e cic/Mf nº 109.613.212-53;
ViGÊNcia: 17/05/2021 à 17/05/2022.
Valor: 3.959.000,00 (Três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais).
Belém (Pa), 17 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer-SEEl

Protocolo: 656897
ata de reGistro de PreÇos PreGÃo eLetrÔNico seeL/srP Nº 07/2021.
aos 17 dias do mês de Maio do ano de 2021, a Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer do Pará-SEEl, através de seu Secretário de Estado, Sr. ar-
lindo Penha da Silva, nomeado pelo decreto publicado no ioEPa de 02 de 
Janeiro de 2019, brasileiro, casado, cPf/Mf Nº 509.695.017-49, portador 
da carteira de identidade nº 04.879.444-0 SSP/rJ, domiciliado e residente 
nesta Capital, após ter homologado a classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Eletrônico SEEl/SrP Nº 07/2021, nos termos da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 
991, de 24 de agosto de 2020, rESolVE registrar os preços destinados à 
aquisição de material de consumo esportivo visando atender as demandas 
dos projetos e programas desta SEEl, bem como as comunidades espor-
tivas das 12(doze) regiões do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas 
classificadas em primeiro lugar, nos termos do Edital e seus anexos, no 
certame acima mencionado, da seguinte empresa:
aTa Nº 01/2021-SEEl
EMPrESa: frEiTaS GUiMaraES & cia lTda, com sede em Belém/Pa, na 
Travessa ocidental do Mercado, nº 38, Bairro: campina, cEP: 66.013-040, 
Telefone: (91)3241-4120/ 99961-6686, e-mail: paulofguimaraes@yahoo.
com, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.895.405/0001-96, representada neste 
ato por PaUlo SÉrGio coSTa de frEiTaS GUiMarÃES, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado na Travessa Benjamim constante, nº 
720, ap.1101, Bairro: reduto, cEP: 666085-000, em Belém/Pa, portador da 
carteira de identidade 3498652 Pc/Pa e cic/Mf nº 109.613.212-53;
ViGÊNcia: 17/05/2021 à 17/05/2022.
Valor: 2.138.100,00 (dois milhões, cento e trinta e oito mil e cem reais)
Belém (Pa), 17 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer-SEEl

Protocolo: 656868

ata de reGistro de PreÇos PreGÃo eLetrÔNico seeL/srP Nº 07/2021.
aos 17 dias do mês de Maio do ano de 2021, a Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer do Pará-SEEl, através de seu Secretário de Estado, Sr. ar-
lindo Penha da Silva, nomeado pelo decreto publicado no ioEPa de 02 de 
Janeiro de 2019, brasileiro, casado, cPf/Mf Nº 509.695.017-49, portador 
da carteira de identidade nº 04.879.444-0 SSP/rJ, domiciliado e residente 
nesta Capital, após ter homologado a classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Eletrônico SEEl/SrP Nº 07/2021, nos termos da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 
991, de 24 de agosto de 2020, rESolVE registrar os preços destinados à 
aquisição de material de consumo esportivo visando atender as demandas 
dos projetos e programas desta SEEl, bem como as comunidades espor-
tivas das 12(doze) regiões do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas 
classificadas em primeiro lugar, nos termos do Edital e seus anexos, no 
certame acima mencionado, da seguinte empresa:
aTa Nº 02/2021-SEEl
EMPrESa: Ml coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, com sede em ananin-
deua, na rua SN 01, nº 107, conjunto Stélio Maroja, Bloco 01, Quadra Q, 
cEP: 67.140-340, Bairro cidade Nova, Telefone: (91)98526-7000/98335-
1326, e-mail: companhiaml92@gmail.com, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
37.763.767/0001-82, representada neste ato por MarcElo BraSil caM-
PoS, brasileiro, empresário, advogado, solteiro, portador da carteira de 
identidade 5632843 SSP/Pa e cic/Mf nº 000.926.022-66;
ViGÊNcia: 17/05/2021 à 17/05/2022.
Valor: 4.735.348,00 (Quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, 
trezentos e quarenta e oito reais)
Belém (Pa), 17 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer-SEEl

Protocolo: 656888
terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico reGistro de PreÇos seeL N° 07/2021
o Secretário de Estado de Esporte e lazer-SEEl, após análise das peças 
contidas nos autos do processo no 2021/296981, cujo objeto é aquisição 
de material de consumo esportivo visando atender as demandas dos pro-
jetos e programas desta SEEl, bem como as comunidades esportivas das 
12(doze) regiões do Estado do Pará, pelo período de doze (12) meses, de 
acordo com as normas e diretrizes estabelecidas no Edital. rESolVE:
adjudicar os grupos 01,02 e 03 e Homologar o procedimento licitatório, 
conforme art. 45 do decreto Estadual no 534, de 04 de fevereiro de 2020, 
em favor da empresa abaixo relacionadas.
lote 01: licitante vencedora: frEiTaS GUiMaraES & cia, cNPJ sob o 
nº:04.895.405/0001-96. Valor da ata: r$2.138.100,00.
lote 02: licitante vencedora: Ml coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ sob 
o nº: 37.763.767/0001-82. Valor da ata: r$4.735.348,00
lote 03: licitante vencedora: frEiTaS GUiMaraES & cia, cNPJ sob o 
nº:04.895.405/0001-96. Valor da ata: r$3.959.000,00.
Belém, 17 de maio de 2021.
arlindo Penha da Silva
Secretário de Estado de Esporte e lazer.

Protocolo: 656506

secretaria de estado
de tUrisMo

.

errata
.

Portaria Nº 100/2021-GePs/setUr de 17 de Maio de 2021
errata da Portaria Nº 088/2021 de diÁria, Publicação 654034 
do doe 34.580 de 11/05/2021.
onde lê-se: PErÍodo: 18 a 21/03/2021. Leia-se: PErÍodo: 18 a 
21/05/2021
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças

Protocolo: 656530

deFeNsoria PÚBLica
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 001/2021
Processo Nº 2020/786861 - dPe
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, órgão da administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada pelo defensor Público-Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do 
presente processo e, fundamentado no caput do art. 25, da lei federal nº 
8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGiBilidadE dE li-
ciTaÇÃo da empresa GoSHME SolUcoES Para a iNTErNET lTda– “JUS-
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BraSil” (cNPJ nº 07.112.529/0001-46).
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE 50 (ciNQUEN-
Ta) aSSiNaTUraS Para acESSo ao coNTEÚdo do “PorTal JUSBraSil” 
PElo PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, para atender as necessidades da 
defensoria Pública do Estado do Pará;
Valor Global de r$ 11.940,00 (onze mil novecentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740. Natureza de despesa: 
339039. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008740c. Gp Pará: 266530
Em consequência, autorizo a formalização do contrato de Prestação de 
Serviços com a empresa acima identificada, e determino que seja dada a 
devida publicidade legal.
Belém, 14 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
dEfENSor PÚBlico GEral
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
001/2021
ProcESSo Nº 2020/786861 - dPE
data: 14/05/2021
ordenadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
 - defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 656514
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 003/2021
Processo Nº 2020/829258- dPe
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, órgão da administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada pela defensora Pública-Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do 
presente processo e, fundamentado no art. 25, ii, c/c o art. 13, iii e Vi, 
da lei federal nº 8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo da empresa iNSTiTUTo BraSilEiro dE dirEiTo 
dE faMilia - iBdfaM (cNPJ nº 02.571.616/0001-48).
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS de inscrição anual da defensoria Pu-
blica ao instituto Brasileiro de direito de família - iBdfaM qual lhe dará 
direito a 03 (três) acessos anuais exclusivos à todas as ferramenta ofer-
tadas pelo instituto para atender as necessidades da defensoria Publica;
Valor Global de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
 doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740. Natureza de despesa: 
339039. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008740c. Gp Pará: 266530
Em consequência, autorizo a formalização do contrato de Prestação de 
Serviços com a empresa acima identificada, e determino que seja dada a 
devida publicidade legal.
Belém, 17 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
dEfENSor PÚBlico GEral
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
03/2021
ProcESSo Nº 2020/829258- dPE
data: 17/05/2021
ordenadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
 - defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 656464

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 06 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: 2021/206089, Pregão Eletrônico 
nº 07/2021-dPE/Pa, cujo objeto é a aquisição de material de informática 
e/ou equipamentos de telecomunicações, visando o atendimento das ne-
cessidades das unidades da defensoria Pública do Estado do Pará, confor-
me condições e exigências constantes no Edital e seus anexos, tendo como 
vencedora do certame as empresas:
- ra TElEcoM lTda (cNPJ: 10.312.101/0001-51), venceu os itens 01, 04, 05 e 
06, pelo valor global de r$ 7.865,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).
 - ElViS lEMES NEiMaiEr (cNPJ: 12.865.973/0001-72), venceu os itens 
02 e 03, pelo valor global de r$ 10.000,00 (dez mil reais).
Belém/Pa, 06 de maio de 2021.
 ________________________________________________
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656432

coNVÊNio
.

coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 11 /2021–dPe/Pa.
Processo Nº 2021/291940
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E o cENTro dE ENSiNo SUPErior dE 
ParaUPEBaS lTda - facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS (cNPJ/Mf 
N° 11.366.247/0001-42).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições indis-
pensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação educacio-
nal, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regularmente matricu-
lados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva frequência em relação aos 
cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 14.05.2021.

ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-
080) e o cENTro dE ENSiNo SUPErior dE ParaUPEBaS lTda - facUl-
dadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS (rodovia Pa 160, Km 10, S/N, Bair-
ro Zona rural, cEP: 68515-000, Parauapebas/Pa).

Protocolo: 656874
coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 07/2021 –  dPe/Pa.
Processo Nº 2021/133203
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E irEP – SociEdadE dE ENSiNo SU-
PErior, MÉdio E fUNdaMENTal lTda mantenedora da facUldadE ES-
Tácio do Pará-faP (cNPJ/Mf N° 02.608.755/0059-15).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições indis-
pensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação educacio-
nal, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regularmente matricu-
lados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva frequência em relação aos 
cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 14.05.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-
080) e irEP – SociEdadE dE ENSiNo SUPErior, MÉdio E fUNdaMEN-
Tal lTda mantenedora da facUldadE ESTácio do Pará-faP (rua Muni-
cipalidade, N° 839 - Bl Bloco d - Umarizal , cEP: 66053-180, Belém/Pa).

Protocolo: 656785
coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 008/2021 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/176909
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a facUldadE doS caraJáS lTda 
(cNPJ/Mf N° 08.907.203/0001-78).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições indis-
pensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação educacio-
nal, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regularmente matricu-
lados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva frequência em relação aos 
cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 14.05.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-
080) e a facUldadE doS caraJáS lTda (folHa 32, QUadra ESPEcial, 
loTE 2ª, NoVa MaraBá, Marabá/Pa, cEP: 68.508-150).

Protocolo: 656829
coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 10/2021 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/130753
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a facUldadE MaUrÍcio dE NaS-
SaU dE BElÉM lTda (cNPJ/Mf N° 10.625.332/0001-15).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições 
indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação 
educacional, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regu-
larmente matriculados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva 
frequência em relação aos cursos e programas de ensino ministrados pela 
instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 14.05.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-
080) e a facUldadE MaUrÍcio dE NaSSaU dE BElÉM lTda (rua dos 
Mundurucus, nº 4010, sala 101, bairro Guamá, cidade de Belém, estado 
do Pará, cEP 66.073-000).

Protocolo: 656856
coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 09/2020 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/129.789
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E o iNSTiTUTo EUro aMEricaNo dE 
EdUcaÇÃo, ciÊNcia E TEcNoloGiaM, cENTro UNiVErSiTário METro-
PoliTaNo da aMaZÔNia - UNifaMaZ, (cNPJ/Mf N° 37.174.034/0003-74).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições 
indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação 
educacional, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regu-
larmente matriculados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva 
frequência em relação aos cursos e programas de ensino ministrados pela 
instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 14.05.2021.
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ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTa-
do do Pará (Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 
66019-080) e o iNSTiTUTo EUro aMEricaNo dE EdUcaÇÃo, ciÊNcia E 
TEcNoloGiaM, cENTro UNiVErSiTário METroPoliTaNo da aMaZÔNia
-UNifaMaZ (av. Visconde de Souza franco, n° 72, Umarizal, Belém, Pará, 
cEP: 66.053-000).

Protocolo: 656845

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

Portaria
.

Portaria Nº 37.086 de 17 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 005607/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MiGUidÔNio iNacio loiola NETo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101042, 10 (dez) dias de licença paternidade, 
nos termos do artigo 91, da lei nº 5.810/94, no período 07 a 16-05-2021.

Protocolo: 656536

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.082, 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 a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 004989/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSE MaUricio dE liMa filHo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0178668, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente aos triênios de 10-12-2015/2018, nos termos do artigo 98 
da lei nº 5.810/94, no período de 03-05 a 01-06-2021.

Protocolo: 656668

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.084, 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 da licença Médica do TcE nº 153/2021, de 04-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005100/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUciVal SilVa dE SENa, analista auxiliar de con-
trole Externo, matrícula nº 0100486, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 29-04 a 05-05-2021.

Protocolo: 656423
Portaria Nº 37.085, 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 da licença Médica do TcE nº 154/2021, de 10-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005354/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria lUcia ViNaGrE MoNTEiro, assessor Téc-
nico de controle Externo, matrícula nº 0100201, 04 (quatro) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 23-04 a 26-04-2021.

Protocolo: 656427
Portaria Nº 37.083, 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 da licença Médica do TcE nº 152/2021, de 27-
04-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005009/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora PaTricYa dE SoUZa BarBoSa MaciEl, assessor 
Educacional, matrícula nº 0101386, 04 (quatro) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 27 a 30-04-2021.

Protocolo: 656420

errata
.

Portaria Nº 37.058 de 04 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 004918/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TiVSoN dE MElo SilVa, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0101065, 10 (dez) dias de licença paternidade, nos 
termos do artigo 91, da lei nº 5.810/94, no período 27-04 a 06-05-2021.

Protocolo: 656595

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 37.081, de 13 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo o Memorando nº 170/2021 – cEM, protocolizado 
sob o Expediente nº 005500/2021, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor HarlEN JorGE SoUZa 
NaSciMENTo, Técnico auxiliar de controle Externo, matrícula nº0100078, 
para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2021.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização 
das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 656478

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 084/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a servidora Priscila de oliveira Matos, chefe de Ga-
binete da 7ª Procuradoria de contas, está em gozo de licença-Materni-
dade, de 23/04/2021 a 19/10/2021 (180 dias), conforme PorTaria nº 
082/2021/MPc/Pa, de 13/05/2021;

coNSidEraNdo o Memo. nº 004/2021-MPc/7ªPc, de 13/05/2021, Pro-

tocolo PaE nº 2021/517082, pelo qual os servidores daniel fernandes da 

Silva leitão e dafne fernandez de Bastos são indicados para exercer a 
chefia de gabinete daquela Procuradoria durante, respectivamente, 14/05 
a 11/07 e 12/07 a 19/10/2021, e
coNSidEraNdo a PorTaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
DESIGNAR, para substituir a servidora Priscila de Oliveira Matos na Chefia 
de Gabinete da 7ª Procuradoria de contas, em razão do seu afastamento 
por motivo de licença-Maternidade:
a) o servidor daniel fernandes da Silva leitão, no período de 14/05/2021 a 11/07/2021, e
b) a servidora dafne fernandez de Bastos, no período de 12/07/2021 a 19/10/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 17 de maio de 2021
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 656685
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oUtras MatÉrias
.

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii - deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – atiVo

PodEr
UNidadE orÇaMENTária: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará

MÊS dE rEfErÊNcia: MarÇo/2021
BiMESTrE: MarÇo-aBril/2021

ldo, art. 58  r$ milhares

rEGiME Nº SErVidorES VENciMENTo/ Salário
VaNTaGENS PEcUNiáriaS iNcidENTES SoBrE VENciMENTo/Salário

oUTraS VaNTaGENS ToTal
GraTificaÇÕES PESSoaiS oUTraS

JUrÍdico ÚNico        
Nível Superior 20 74,73 108,51 37,13 0,00 117,43 337,80
Nível Médio 13 41,89 28,56 6,47 0,00 95,89 172,81

Nível fundamental 8 27,47 19,60 5,96 0,00 39,21 92,24

ToTal 1 41 144,09 156,67 49,56 0,00 252,53 602,85

cElETiSTa        
Nível Superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - - - - - -
ToTal 2 - - - - - - -

TEMPorárioS        
Nível Superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - -   - - - -

ToTal 3 - - - -   - - -

carGoS coMiSSioNadoS        
com Vínculo 12 88,20 104,16 11,92 17,22 65,80 287,29
Sem Vínculo 19 142,80 172,28 11,63 31,92 105,95 464,59

ToTal 4 31 231,00 276,44 23,55 49,14 171,75 751,88

fUNÇÕES GraTificadaS        
 25 0,00 109,44 0,00 0,00 25,69 135,13

ToTal 5 25 0,00 109,44 0,00 0,00 25,69 135,13

colEGiado        
colegiado 8 283,70 20,06 0,00 0,00 22,64 326,40
ToTal 6 8 283,70 20,06 0,00 0,00 22,64 326,40

PENSÃo ESPEcial        
Pensão Especial - - - - - - -

ToTal 7 - - - - - - -

ToTal GEral 658,79 562,61 73,11 49,14 472,61 1.816,26

PrEVidÊNcia        
fUNPrEV 20 124,22 161,72 16,46 4,20 73,71 380,31

fiNaNPrEV 41 391,77 228,61 45,02 13,02 292,95 971,36
rEGiME GEral 19 142,80 172,28 11,63 31,92 105,95 464,59

ToTal PrEVidÊNcia 80 658,79 562,61 73,11 49,14 472,61 1.816,26

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii – deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – iNatiVo e PeNsioNista

PodEr
UNidadE orÇaMENTária: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará

BiMESTrE: MarÇo-aBril/2021
rEf.: MarÇo/2021

ldo, art. 58  r$ milhares

regime Jurídico Único cargo Quantidade Vencimentos/ Proventos/ 
Pensões outras Vantagens Total

inativos      

Nível      

  - Superior Procurador de contas, Secretário, chefe de Gabinete, assessor da Procura-
doria, assessor Téc. informática e assessor Técnico 14 208,17 218,79 426,96

  - Médio assistente Técnico e assistente Técnico de Procurador 2 6,85 10,40 17,25

  - fundamental - 0 0,00 0,00 0,00

Pensionista Técnico auxiliar de Serviços Especializados, agente operador de Veículos, 
operador de computador, Procurador de contas e assessor da Procuradoria 6 71,86 26,45 71,86

ToTal GEral 10 22 286,88 229,19 516,07
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Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii - deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – atiVo

PodEr
UNidadE orÇaMENTária: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará

MÊS dE rEfErÊNcia: aBril/2021
BiMESTrE: MarÇo-aBril/2021

ldo, art. 58  r$ milhares

rEGiME Nº SErVidorES VENciMENTo/ Salário
VaNTaGENS PEcUNiáriaS iNcidENTES SoBrE VENciMENTo/Salário

oUTraS VaNTaGENS ToTal
GraTificaÇÕES PESSoaiS oUTraS

JUrÍdico ÚNico        
Nível Superior 20 74,73 108,37 37,98 0,00 134,54 355,63
Nível Médio 13 41,89 28,00 6,94 0,00 59,79 136,61

Nível fundamental 8 27,47 19,60 5,96 0,00 39,26 92,29

ToTal 1 41 144,09 155,97 50,88 0,00 233,59 584,53

cElETiSTa        
Nível Superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - - - - - -

ToTal 2 - - - - - - -

TEMPorárioS        
Nível Superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - -   - - - -

ToTal 3 - - - -   - - -

carGoS coMiSSioNadoS        
com Vínculo 12 88,20 104,16 12,49 17,22 78,18 300,25
Sem Vínculo 19 142,80 168,56 11,63 31,92 97,63 452,54

ToTal 4 31 231,00 272,72 24,12 49,14 175,81 752,79

fUNÇÕES GraTificadaS        
 25 0,00 110,60 0,00 0,00 31,34 141,93

ToTal 5 25 0,00 110,60 0,00 0,00 31,34 141,93

colEGiado        
colegiado 8 283,70 23,43 0,00 0,00 22,61 329,74
ToTal 6 8 283,70 23,43 0,00 0,00 22,61 329,74

PENSÃo ESPEcial        
Pensão Especial - - - - - - -

ToTal 7 - - - - - - -

ToTal GEral 658,79 562,71 75,00 49,14 463,36 1.808,99

PrEVidÊNcia        
fUNPrEV 20 124,22 160,19 17,88 4,20 108,64 415,13

fiNaNPrEV 41 391,77 233,96 45,49 13,02 257,09 941,32
rEGiME GEral 19 142,80 168,56 11,63 31,92 97,63 452,54

ToTal PrEVidÊNcia 80 658,79 562,71 75,00 49,14 463,36 1.808,99

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii – deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – iNatiVo e PeNsioNista

PodEr
UNidadE orÇaMENTária: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará

BiMESTrE: MarÇo-aBril/2021
rEf.: aBril/2021

ldo, art. 58  r$ milhares

regime Jurídico Único cargo Quantidade Vencimentos/ Proventos/ 
Pensões outras Vantagens Total

inativos      

Nível      

  - Superior Procurador de contas, Secretário, chefe de Gabinete, assessor da Procura-
doria, assessor Téc. informática e assessor Técnico 13 172,71 218,79 391,50

  - Médio assistente Técnico e assistente Técnico de Procurador 2 6,85 10,40 17,25

  - fundamental - 0 0,00 0,00 0,00

Pensionista Técnico auxiliar de Serviços Especializados, agente operador de Veículos, 
operador de computador, Procurador de contas e assessor da Procuradoria 6 71,86 203,55 275,41

ToTal GEral 10 21 251,42 432,74 684,16

Protocolo: 656393
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 1099/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 249/2021-cGMP/Pa, de 15/04/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 5077/2021, em 15/04/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça de 3ª Entrância lEaNE BarroS fiUZa dE 
MElo para o cargo de Promotor de Justiça assessor da corregedoria-Geral do 
Ministério Público, de acordo com o artigo 30, §7º, da lei complementar nº 
057, de 6 de julho de 2006, a contar de 12/04/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 1103/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 01/2021-cGJ/cEJai, protocolizado no 
“SiP” sob o n.º 5383/2021, em 23/04/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça Mário NoNaTo falÂNGola para, sem 
prejuízo de suas atribuições, como representante do Ministério Público do 
Estado do Pará, atuar no segundo grau de jurisdição, perante a comissão 
Estadual Judiciária de adoção internacional - cEJai, vinculada à correge-
doria-Geral de Justiça do Pará, em suas sessões de julgamento e adminis-
trativas, no biênio 2021/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 1104/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 20/2021-MP/cao/cidadania, de 
26/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 5815/2021, em 30/04/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 2.693/2019-MP/PGJ, de 14/05/2019, 
publicada no D.O.E. de 20/05/2019, que definiu critérios comuns para o funciona-
mento dos Grupos de Trabalho no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de cumprimento dos objetivos do Grupo 
de Trabalho em Defesa das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência 
- “GT Pessoas idosas e Pcd’s”, instituído pela PorTaria n.º 445/2021-MP/
PGJ, de 24/02/2021, publicada no d.o.E. de 01/03/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar os Promotores de Justiça abaixo elencados para, sem prejuízo 
de suas atribuições, integrarem o Grupo de Trabalho em defesa das Pesso-
as Idosas e das Pessoas com Deficiência - “GT Pessoas Idosas e PcD’s”, a 
contar de 06/05/2021, até ulterior deliberação:
adriaNa dE loUrdES MoTa SiMÕES colarES;
adriaNa PaSSoS fErrEira;
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo;
crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa;
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco;
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE;
ÍTalo coSTa diaS;
laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU;
lariSSa BraSil BraNdÃo;
lÍliaN ViaNa frEirE;
lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa;
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME;
Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS;
TaTiaNa fErrEira GraNHEN;
MariEla corrÊa HaGE - PJ auxiliar; e
NadilSoN PorTilHo GoMES - PJ auxiliar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 656384

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 3
Núm. do contrato: 061/2016-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa claro S.a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prestação de serviços de telefonia móvel 
pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line 
que permita a visualização e gerenciamento de todas as linha móveis contra-
tadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, em regime de comoda-
to, de aparelhos telefônicos móveis, assim como a transmissão de dados para 
acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário 
para estes serviços. Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e 
oitenta) dias, nos termos do art. 57, ii, §4º do contrato.

data de assinatura: 14/05/2021.
Vigência do aditamento: 16/05/2021 a 12/11/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 656655
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 3
Núm. do contrato: 062/2016-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa claro S.a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prestação de serviços de telefonia 
móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de gerencia-
mento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as 
linha móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, assim como a 
transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte téc-
nico eventualmente necessário para estes serviços, especificamente para o 
item 11. Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, nos termos do art. 57, ii, §4º do contrato.
data de assinatura: 14/05/2021.
Vigência do aditamento: 16/05/2021 a 12/11/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 656637

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 013/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa oraclE do Bra-
Sil SErViÇoS lTda (cNPJ:  59.456.277/0001-76).
objeto: serviços de atualização e suporte técnico de software oracle licen-
ciado (oracle advanced compression Processual Perpetual, oracle databa-
se Enterprise Edition- Processual Perpetual, oracle diagnostics Pack – Pro-
cessual Perpetual, oracle Multitenat- Processual Perpetual, oracle  Parti-
tioning- Processual Perpetual, oracle real application clusters—Processual 
Perpetual, oracle Tuning Pack- Processual Perpetual e oracle active data 
Guard- Processual Perpetual) , e os serviços de suporte dos equipamentos 
oracle database appliance X7-2-Ha.
Valor Total: r$ r$ 1.209.965,60 (um milhão, duzentos e nove mil, nove-
centos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
fundamento legal: art. 25, i, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 14/05/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara MaTTar NadEr JUNior, 
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 656628

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 002/2019
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do convênio: 002/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o BaNco SaNTaNdEr (BraSil) S.a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: realização de consignação em folha 
de pagamento de parcelas referentes a empréstimos e financiamentos con-
cedidos pelo BaNco SaNTaNdEr (BraSil) S/a aos membros e servidores 
do MiNiSTÉrio PÚBlico. Prorrogação do prazo de vigência e substituição 
de um dos representante legais.
data de assinatura: 17/05/2021.
Vigência do aditamento: 24/06/2021 a 23/06/2022.
dotação orçamentária: -
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 656768

diÁria
.

Portaria N.º 1078/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110598/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 12 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria N.º 1079/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111864/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 14/05/2021 - 14/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 12 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1080/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111303/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEida
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2871
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2021 - 14/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1081/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111618/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 15/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da Silva até a PJ de Paragominas.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1082/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111657/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligên-
cia e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria N.º 1083/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111652/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: allEN KENTo ariMoTo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial EEXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2063
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1084/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111876/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1085/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111616/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-ii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 13/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José luis Pires do rosário até a PJ de castanhal
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1086/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111405/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, alenquer/Pa
PErÍodo(S): 18/05/2021 - 19/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria N.º 1087/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111915/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iiiMaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 18/05/2021 - 18/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1088/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111605/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2021 - 04/05/2021, 07/05/2021 - 07/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da Silva até PJ de Maracanã.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1090/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111829/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2021 - 13/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Implantação de sistema(s) - Realizar a instalação e configu-
ração do token nos computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1091/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111610/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 17/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
nos equipamentos de informática daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria N.º 1092/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111637/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 17/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga
até a PJ de concórdia do Pará.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1093/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112104/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa SilVa cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 10/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1095/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112226/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1096/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111552/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo riBEiro SaNaNdrES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2516
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria N.º 1097/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111660/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.916
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1098/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111704/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdra SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1635
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 13 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 656390

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 1.100/2021-MP/PGJ
institui a comissão de retorno ao Trabalho Presencial no âmbito do Minis-
tério Público do Estado do Pará.
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições previstas 
no art. 2º, inciso iX, da lei complementar Estadual nº 57/2006;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é instituição permanente, essen-
cial à função jurisdicional do Estado, e tendo em vista a necessidade de se 
assegurar condições para a continuidade de suas atividades, compatibili-
zando-as com a preservação da saúde de membros, servidores, estagiá-
rios, colaboradores e usuários em geral;
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer novas diretrizes para o fun-
cionamento e a prestação dos serviços pelo Ministério Público Estadual, de 
forma gradual, a fim de assegurar a efetividade no atendimento à socieda-
de paraense e de minimizar o risco de transmissão do coVid19;
coNSidEraNdo que em decorrência da publicação da PorTaria nº 188/
GM/MS, publicada no Diário Oficial da União de 04/02/2020, que “Decla-
ra Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPiN)”, em 
decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-ncovid), o 
Ministério Público do Estado do Pará editou o ato conjunto nº 001/2020-MP
-PGJ-CGMP, publicado no Diário Oficial do Estado de 20/03/2020, determi-
nando a suspenção do expediente presencial do Parquet paraense;
coNSidEraNdo que o retorno ao trabalho presencial regular deverá ocor-
rer brevemente, impõe-se, neste momento, a realização de estudo e pla-
nejamento para que a retomada dessas atividades, ao fim da quarentena, 
possa ocorrer após a análise dos riscos e com a adoção de medidas de 
aspecto sanitário e de educação comportamental de membros, servidores, 
estagiários, terceirizados e do público em geral,
rESolVE:
art. 1º criar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a coMiS-
SÃo dE rETorNo ao TraBalHo PrESENcial, vinculada à Subprocurado-
ria-Geral de Justiça para a área Técnico- administrativa.
art. 2º a coMiSSÃo dE rETorNo ao TraBalHo PrESENcial será coor-
denada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para a área Técnico-admi-
nistrativa e será composta pelos servidores efetivos:
i - carloS aNdErSoN corrEa SilVa - coGEPE
ii - daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira - dEParTaMENTo MÉdico-odoNTolÓGico
iii - ricardo dE araÚJo MoUra - dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
iV - Márcia Maria MoraES da coSTa - dEParTaMENTo dE oBraS E MaNUTENÇÃo
V - roSE aNNE caMPElo do NaSciMENTo - coGEPE
Vi - PaUlo SÉrGio doS SaNToS coSTa - dEParTaMENTo dE adMiNiSTraÇÃo
art. 3º competirá à coMiSSÃo dE rETorNo ao TraBalHo PrESENcial 
elaborar documento institucional com orientações técnicas que visem a 
retomada segura do retorno das atividades presenciais do MPPa, contendo:

i - proposição de iniciativas voltadas à criação de mecanismos de sensibilização e 
disseminação de informações de medidas preventivas ao combate do coronavírus;
ii - sugestões para adoção de medidas e soluções das atividades e serviços 
afetados após o retorno presencial das atividades ministeriais;
III - classificação das áreas impactadas pela pandemia conforme nível de 
risco ou a identificação dos riscos prioritários;
iV - apresentação de propostas para mitigar ou minimizar os impactos da 
pandemia em relação às áreas atingidas;
V - apresentação de propostas de mudanças de hábitos e/ou rotinas no ambiente 
laboral visando evitar e/ou minimizar a propagação do novo coronavírus;
Vi - apresentação de propostas para a aquisição de insumos e realização 
de obras e/ou adaptações nos prédios que visem evitar e/ou minimizar a 
propagação do novo coronavírus;
Vii - apresentação de sugestão de atividades positivas que impactem dire-
tamente ou indiretamente na saúde social, física, mental e emocional dos 
integrantes do Ministério Público e de seus colaboradores;
Viii - apresentação de sugestão de divulgação de informações educativas de pre-
venção e de orientações de medidas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus;
IX - apresentação dos impactos orçamentário e financeiros decorrentes das 
ações a serem propostas para o retorno seguro das atividades presenciais.
art. 4º o documento previsto no art. 3º deverá ser encaminhado à Procu-
radoria-Geral de Justiça para apreciação e, se for o caso, validação, veicu-
lação e execução no âmbito institucional.
art. 5º a Supervisão administrativa dos centros de apoio operacional 
prestará apoio técnico- operacional à coMiSSÃo dE rETorNo ao Tra-
BalHo PrESENcial, uma vez que participa de ações no âmbito do MPPa 
voltadas ao enfrentamento do coVid19.
art. 6º a coMiSSÃo dE rETorNo ao TraBalHo PrESENcial, sempre que 
necessário, articulará junto à assessoria de Planejamento (aSPlaN), comis-
são de controle interno, atividade de licitações e contratos e assessoria de 
Comunicação, a fim de viabilizar a consecução de seu objetivo institucional.
art. 7º os casos omissos serão decididos pela Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 8º revoga-se a PorTaria n.º 1.822/2020-MP/PGJ.
art. 9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, em Belém, 14 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Portaria Nº. 1.101/2021-MP/PGJ
aprova as alterações no Plano de retorno do Trabalho Presencial (PrTP), 
com o objetivo de garantir, de forma segura, o retorno das atividades pre-
senciais, mediante um conjunto de ações orientadas à prevenção, minimi-
zação ou eliminação de risco de contágio e propagação novo coronavírus, 
no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa).
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no artigo 
18, XXV, da lei complementar nº 57/2006;
CONSIDERANDO a PORTARIA nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da 
União em 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em Saúde Públi-
ca de importância Nacional (ESPiN) em decorrência da infecção Humana 
pelo novo coronavírus (2019-ncoV);
coNSidEraNdo a declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional pela organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus (coVid-19);
coNSidEraNdo a declaração da organização Mundial da Saúde no dia 11 
de março de 2020 caracterizando o surto do novo coronavírus como pan-
demia, com prospecção do aumento de casos, inclusive, com risco de vida 
em diferentes países afetados;
coNSidEraNdo a natureza essencial da atividade prestada pelo Ministério 
Público e a necessidade de se assegurarem condições mínimas para a sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da vida e saúde de 
seus integrantes e dos usuários dos seus serviços;
CONSIDERANDO a classificação dos municípios do Estado do Pará em zo-
nas de risco a que se refere o art. 2º do decreto Estadual nº. 800, de 
31/05/2020, que consiste nas bandeiras preta (Zona 00, contaminação 
aguda ou lockdown), vermelha (Zona 01, alerta máximo) laranja (controle 
i), amarela (controle ii), verde (abertura parcial) e azul (novo normal);
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 214, de 15 de junho de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), que estabelece, no âm-
bito do Ministério Público medidas para retomada dos serviços presenciais, 
observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo 
coronavírus - covid-19;
CONSIDERANDO a classificação dos municípios do Estado do Pará em zo-
nas de risco a que se refere o art. 2º do decreto Estadual nº. 800, de 
31/05/2020, que consiste nas bandeiras preta (Zona 00, contaminação 
aguda ou lockdown), vermelha (Zona 01, alerta máximo) laranja (controle 
i), amarela (controle ii), verde (abertura parcial) e azul (novo normal);
coNSidEraNdo o notório avanço do cumprimento do Plano Nacional de imu-
nização e do Plano Paraense de Vacinação, por meio dos quais já foi disponi-
bilizada à população com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a apli-
cação da vacina adsorvida covid-19 (inativada) coroNaVac/BUTaNTaN e da 
vacina covid-19 (recombinante) oXford/aSTraZENEca/fiocrUZ/PfiZEr;
coNSidEraNdo o transcurso de mais de 1 (um) ano do estado de pan-
demia da COVID-19 que permitiu a comunidade médica e científica maior 
conhecimento sobre as formas de transmissão e tratamento da moléstia;
coNSidEraNdo a “Nota informativa sobre os grupos prioritários para va-
cinação contra a coVid-19, segundo critérios de comorbidades” divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saúde; e
coNSidEraNdo os boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado do Pará, os quais noticiam redução no número de óbitos 
confirmados em razão da COVID-19, além da redução na curva de novos casos,
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r E S o l V E:
art. 1º aprovar o Plano de retorno ao Trabalho Presencial – versão Maio-
2021 (PrTP/Maio-2021), cujas disposições deverão ser rigorosamente ob-
servadas por membros, servidores, estagiários, colaboradores e militares 
com atuação neste órgão ministerial.
Art. 2º As disposições do PRTP/MAIO-2021 poderão ter sua eficácia gra-
dualmente suspensa por ocasião das mudanças de bandeiramento (clas-
sificação por zona de risco) dos municípios paraenses, conforme ato da 
Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 3º. ficam revogadas as autorizações de teletrabalho obrigatório expe-
didas até a data de publicação desta PorTaria, facultando-se aos mem-
bros, servidores e estagiários a realização de novo requerimento de acordo 
com as disposições do PrTP/Maio-2021.
art. 4º os casos omissos serão dirimidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 5º revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria 
nº 1.910/2020-MP/PGJ.
art. 6º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. PUBli-
QUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 14 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Portaria N.º 1.102/2021-MP/PGJ
dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus (coVid-19), no âmbito do MPPa, nos municípios integrantes 
da zona de bandeiramento amarela (zona 03 - controle ii), nos termos do 
decreto Estadual nº. 800, de 31 de maio de 2020.
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no art. 18, 
XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo o caráter essencial e permanente das atividades do Mi-
nistério Público, que demanda a continuidade do cumprimento de sua mis-
são constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sobretudo no contexto da 
pandemia do novo coronavírus (coVid-19);
coNSidEraNdo os termos da resolução n° 210, de 14 de abril de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), que uniformizou no 
âmbito do Ministério Público da União e nos Ministério Públicos dos Es-
tados, as medidas de prevenção à propagação do contágio pelo novo co-
ronavírus (coVid-19) e de resguardo à continuidade do serviço público 
prestado nas unidades e ramos ministeriais do país;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº. 214, de 15 de junho de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre medidas para 
retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para 
prevenção de contágio pelo novo coronavírus (coVid-19);
coNSidErado os termos da PorTaria nº. 1.101/2021-MP/PGJ, de 14 de 
maio de 2021 que mantém e aprova as alterações no Plano de retorno ao 
Trabalho Presencial do MPPa – PrTP (versão maio/2021);
coNSidEraNdo o notório avanço do cumprimento do Plano Nacional de imu-
nização e do Plano Paraense de Vacinação, por meio dos quais já foi disponibi-
lizada à população com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
CONSIDERANDO a classificação dos municípios do Estado do Pará em zo-
nas de risco a que se refere o art. 2º do decreto Estadual nº. 800, de 
31/05/2020, que consiste nas bandeiras preta (Zona 00, contaminação 
aguda ou lockdown), vermelha (Zona 01, alerta máximo) laranja (controle 
i), amarela (controle ii), verde (abertura parcial) e azul (novo normal);
coNSidEraNdo o notório avanço do cumprimento do Plano Nacional de imu-
nização e do Plano Paraense de Vacinação, por meio dos quais já foi disponibi-
lizada à população com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
coNSidEraNdo a “Nota informativa sobre os grupos prioritários para va-
cinação contra a coVid-19, segundo critérios de comorbidades” divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saúde; e
coNSidEraNdo os boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria Es-
tadual de Saúde do Estado do Pará, os quais noticiam redução no número 
de óbitos confirmados em razão da COVID-19, além da redução na curva 
de novos casos,
r E S o l V E:
art. 1º dispor sobre a complementação das medidas temporárias de pre-
venção ao contágio pelo novo coronavírus (coVid-19) no âmbito do Mi-
nistério Público do Estado do Pará, nos municípios integrantes da zona de 
bandeiramento amarelo (zona 03 - controle ii), nos termos do decreto 
Estadual nº. 800, de 31 de maio de 2020.
art. 2º Nos municípios a que se refere o artigo anterior, as atividades do 
Ministério Público retornarão gradualmente à forma presencial, observan-
do-se as regras de distanciamento social e medidas sanitárias e de biosse-
gurança estipuladas pelo Plano de retorno ao Trabalho Presencial do MPPa 
(versão maio/2021), e, também, o seguinte:
i – retorno ao horário normal de trabalho, por meio de escala de rodízio de 
servidores e estagiários elaborada pela coordenação do órgão de execução 
ou chefia da respectiva unidade, de modo suficiente a assegurar a conti-
nuidade dos serviços, com, no mínimo, 50% dos usuários internos de cada 
unidade, sem prejuízo do teletrabalho dos demais servidores não escalados 
para atendimento presencial;
ii - funcionamento do departamento Médico e odontológico (dMo) no 
horário das 8h às 17h sem as restrições constantes dos itens 6.1.4, 6.1.5, 
6.1.6, 6.17 e 6.1.8 do PrTP (versão maio/2021).
iii – retorno ao atendimento externo na forma presencial, no horário das 
8h às 14h, ressalvados os casos em que o atendimento remoto supra as 
necessidades do usuário externo;
iV – os atos extrajudiciais que exijam a presença física de membros, servido-
res e usuários externos, tais como audiências, inspeções, perícias, entre ou-
tros, somente serão realizados de forma presencial quando da impossibilidade 
de sua realização por meios remotos, e desde que o cumprimento do ato não 

resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados, nem 
exponham membros e servidores a situações de provável risco;
V – o comparecimento aos atos judiciais presenciais ocorrerá de acordo 
com as diretrizes do art. 4º, incisos i a iii, e do art. 5º, incisos iV e V, 
da resolução nº. 214, de 15 de junho de 2020, do conselho Nacional do 
Ministério Público;
VI – nos finais de semana, feriados e demais dias não-úteis, o atendimento 
ministerial se dará em regime de plantão institucional, que será realizado 
de forma presencial.
1º ficam excluídos do plantão membros e servidores que estejam em tele-
trabalho obrigatório, nos termos do PrTP (versão maio/2021), cabendo às 
coordenações e unidade Gestão de Plantão adequação das escalas.
2º A jornada de trabalho do servidor poderá ser flexibilizada, até a data 
limite de 30/06/2021 e a critério da Chefia Imediata, em solicitação dire-
cionada ao departamento de recursos Humanos.
3º Os detentores de gratificação de tempo integral cumprirão a jornada 
integral, inclusive às sextas-feiras.
art. 3º ficam revogadas as autorizações para teletrabalho facultativo de mem-
bros, servidores e estagiários, bem como o deferimento de novas solicitações.
art. 4º ficam revogadas as autorizações pretéritas de teletrabalho obriga-
tório, havendo necessidade de nova solicitação para enquadramento nas 
circunstâncias previstas no texto do PrTP (versão maio/2021).
art. 5º ficam revogadas as autorizações para teletrabalho obrigatório de 
membros, servidores e estagiários integrantes do grupo de risco por con-
tágio da coVid-19 que já tenham sido vacinados ou cuja faixa etária já 
tenha sido contemplada pelo programa oficial de vacinação, observando-se 
as seguintes condições:
i – os membros, servidores e estagiários que forem contemplados com a 
vacina adsorvida covid-19 (inativada) – coroNaVac/BUTaNTaN deverão 
retornar ao trabalho presencial no primeiro dia após o transcurso do prazo 
de 14 (quatorze) dias da administração da 2ª (segunda) dose;
ii – os membros, servidores e estagiários que forem contemplados com a 
vacina covid-19 (recombinante) - oXford/aSTraZENEca/fiocrUZ/PfiZEr 
deverão retornar ao trabalho presencial no primeiro dia após o transcurso do 
prazo de 28 (vinte e oito) dias da administração da 1ª (primeira) dose;
iii – caso a agência Nacional de Vigilância Sanitária (aNViSa) autorize 
temporariamente o uso emergencial de outras vacinas em desenvolvimen-
to para enfrentamento à covid-19, a data para retorno ao trabalho pre-
sencial do grupo de risco será estabelecida a partir do prazo médio para 
possível resposta imune, a ser indicado pelos desenvolvedores.
1º as pessoas que não puderem se vacinar contra a coVid-19 deverão 
apresentar atestado Médico de contraindicação explícita da aplicação das 
vacinas conforme Plano Nacional de imunização do Ministério da Saúde ou 
indicação médica específica devidamente justificada.
2º a comprovação por atestado médico de impossibilidade deverá ser en-
caminhada via GEdoc.
3º as pessoas que compõem o grupo de risco por contágio da coVid-19 
que comprovarem a contraindicação da aplicação das vacinas e aquelas 
cuja faixa etária ou comorbidade ainda não tiver sido contemplada com 
vacinação permanecerão em trabalho remoto obrigatório.
4º os integrantes do grupo de risco por contágio da coVid-19 que volun-
tariamente optarem por não se submeter à vacinação contra o coronavírus 
por qualquer motivo deverão retornar ao trabalho presencial quando seu 
grupo for contemplado no calendário oficial de vacinação.
art. 6º as escalas de atividades presenciais, distribuição de tarefas e aten-
dimento das demandas institucionais deverão ser elaboradas pelas res-
pectivas coordenadorias dos órgãos de execução e chefias das unidades 
administrativas.
Parágrafo único. as escalas, inclusive suas alterações, contendo a informa-
ção do telefone da unidade ou telefone funcional, e o e-mail institucional de 
servidores escalados, deverão ser encaminhadas à Subprocuradoria-Geral 
de Justiça, área Técnico-administrativa.
Art. 7º Deixam de ter eficácia as disposições do PRTP (versão maio/2021) 
que sejam incompatíveis com as questões disciplinadas nesta PorTaria.
art. 8º os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 14 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 656844
Portaria N.º 1105/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça Mário 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, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 1108/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5076/2021, em 15/4/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
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r E S o l V E:
i – diSPENSar a servidora, Maria dEUZiaNa foNSEca lEÃo, ocupante do car-
go de Auxiliar de Administração, do exercício da Gratificação de Tempo Integral, 
prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
concedida pela PorTaria n.º 156/1997/MP/PGJ, a contar de 19/4/2021.
ii – coNcEcEr ao servidor rENaTo lENo cUNHa alMEida, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, lotado na Corregedoria-Geral, Gratifi-
cação de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Esta-
dual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desem-
penhar suas atividades junto àquele Órgão censor, a contar de 19/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 1109/2021-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado sob 
o n.º 5237/2021, em 20/04/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MaYra fiGUEirEdo SoUZa lEdo, ocupante do 
cargo de Analista Jurídico, para exercer a Função Gratificada de Assesso-
ramento Jurídico MP.fG.2, a partir de 10/05/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 656783
extrato para publicação no diário oficial do estado
ProcediMeNto adMiNistratiVo siMP Nº 000025-826/2019 – MP/PJLa
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na avenida conceição, nº 231, Bairro cuba, fórum de limoei-
ro do ajurú, município de limoeiro do ajurú/Pa.
Pa SiMP Nº 000025-826/2019 – MP/PJla
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 127 da constituição da república.
interessado(s): f.S.a
objeto: Proteção da integridade física do menor f.S.a, garantindo direito 
individual e indisponível.
diligências:
1. a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
2. b) comunicação para publicação do extrato desta PorTaria no doE/Pa;
3. d) após, retornem os autos para determinação das diligências necessárias.
limoeiro do ajurú/Pa, 13 de maio de 2021.
GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 656762
Extrato para publicação no Diário Oficial do Estado
iNQUÉrito ciViL siMP Nº 000027-826/2019 – MP/PJLa
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na avenida conceição, nº 231, Bairro cuba, fórum de limoei-
ro do ajurú, município de limoeiro do ajurú/Pa.
ic SiMP Nº 000027-826/2019 – MP/PJla
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, inciso iii, da constituição da república.
interessado(s): roSa Maria PoMPEU
objeto: apurar toda a extensão dos fatos, e, se for o caso, promover o 
ajuizamento da competente ação civil pública.
diligências:
1. a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
2. b) comunicação para publicação do extrato desta PorTaria no doE/Pa;
3. d) após, retornem os autos para determinação das diligências necessárias.
limoeiro do ajurú/Pa, 14 de maio de 2021.
GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 656759
extrato para publicação no diário oficial do estado
ProcediMeNto adMiNistratiVo siMP Nº 000024-826/2019 – MP/PJLa
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na avenida conceição, nº 231, Bairro cuba, fórum de limoei-
ro do ajurú, município de limoeiro do ajurú/Pa.
Pa SiMP Nº 000024-826/2019 – MP/PJla
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 127 da constituição da república.
interessado(s): d.l.G.d
objeto: Proteção da Saúde do menor d.l.G.d, garantindo direito individual e indisponível.
diligências:
1. a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
2. b) comunicação para publicação do extrato desta PorTaria no doE/Pa;
3. d) após, retornem os autos para determinação das diligências necessárias.
limoeiro do ajurú/Pa, 13 de maio de 2021.
GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 656749

eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 004396-031/2021
o 12º ProMoTor dE JUSTiÇa dE SaNTrÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, torna público a instauração do Pro-
cEdiMENTo adMiNiSTraTiVo sob o SiMP no 004396-031/2021, que se 
encontra a disposição na 12ª Promotoria de Justiça cível, na av. Mendonça 
furtado 3991, bairro liberdade, Santarém/Pa.
PorTaria de instauração: 002/2021-MP/12ªPJcv.
data da instauração: 10/05/2021.
Objeto: acompanhar e fiscalizar a prestação de contas finalísticas da en-
tidade de interesse social denominada associação folclórica Boto cor de 
rosa, cNPJ: 03.171.504/0001-62, relativa ao ano-calendário 2019, em 
função do Provimento conjunto nº 001/2017-MP/PGJ/cGMP.
TUlio cHaVES NoVaES
Promotor de Justiça titular do 12ª cargo de Santarém

Protocolo: 656743
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 004391-031/2021
o 12º ProMoTor dE JUSTiÇa dE SaNTrÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, torna público a instauração do Pro-
cEdiMENTo adMiNiSTraTiVo sob o SiMP no 004391-031/2021, que se 
encontra a disposição na 12ª Promotoria de Justiça cível, na av. Mendonça 
furtado 3991, bairro liberdade, Santarém/Pa.
PorTaria de instauração: 001/2021-MP/12ªPJcv.
data da instauração: 10/05/2021.
Objeto: acompanhar e fiscalizar a prestação de contas finalísticas da en-
tidade de interesse social denominada Grupo Sociocultural Boto Tucuxi, 
cNPJ: 03.124.449/0001-50, relativa ao ano-calendário 2019, em função 
do Provimento conjunto nº 001/2017-MP/PGJ/cGMP.
TUlio cHaVES NoVaES
Promotor de Justiça titular do 12ª cargo de Santarém

Protocolo: 656741
editaL 33/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 3ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
3º PJ criMiNal dE BElÉM rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 34/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste 
Edital no diário oficial do Estado, nos termos do art. 41 do regimento 
interno do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo 
descrito, por rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo in-
teressado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
6º PJ criMiNal dE MariTUBa rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 35/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
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faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste 
Edital no diário oficial do Estado, nos termos do art. 41 do regimento 
interno do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo 
descrito, por rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo in-
teressado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
1º PJ dE TailÂNdia rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 36/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio 
do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
12º PJ aGrário dE MaraBá rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 37/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio 
do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
2º PJ dE MoNTE alEGrE rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 38/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio 
do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
PJ dE MocaJUBa rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

editaL 39/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio 
do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
PJ dE BUJarU rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 40/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste 
Edital no diário oficial do Estado, nos termos do art. 41 do regimento 
interno do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo 
descrito, por rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo in-
teressado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
1º PJ dE SÃo fÉliX do XiNGU rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 41/2021-csMP
o coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico do estado do 
ParÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da 
lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste 
Edital no diário oficial do Estado, nos termos do art. 41 do regimento 
interno do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo 
descrito, por rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo in-
teressado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENTaÇÃo criTÉrio
PJ dE SÃo fraNciSco do Pará rEMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
[1] art. 41. os prazos serão corridos, quando não indicados como dias 
úteis, e sempre computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se 
o do vencimento.

Protocolo: 656640
Portaria N.º 1110/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Ministé-
rio Público, na 5ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 12/05/2021, 
publicada no d.o.E. de 17/05/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra para o cargo de 8º Promotor de 
Justiça agrária e Juizado Especial criminal do Meio ambiente de castanhal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 17 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 656627
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extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000056-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000056-151/2021, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 040/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora T. V. D. S.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656711
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000023-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000023-151/2021, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 034/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos 
públicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da ser-
vidora N. r. T. J.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656715
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000534-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000534-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 030/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos 
públicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da ser-
vidora l. S. d. f. c.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656716
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000392-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000392-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 026/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora A. M. M. S.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656717
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000377-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000377-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 023/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora A. S. D. S.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656718
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000528-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000528-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 031/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta do servidor J. D. C. J.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656722

extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000044-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000044-151/2021, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 037/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos 
públicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta do ser-
vidor S. P. c.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656720
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000038-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000038-151/2021, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 022/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos 
públicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da ser-
vidora r. d. c. a. S.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656727
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000409-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000409-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 028/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora E. F. C. G.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656724
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000433-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000433-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 024/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos 
públicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da ser-
vidora i. a. d. o.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656725
eXtrato de Portaria Nº 09/2021-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo nº 08/2021-MP/3ªPJi, que se encon-
tra 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 09/2021-MP/3ªPJi
Procedimento administrativo sob SiMP nº 002941-922/2020
data de instauração: 13/05/2021
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de ado-
tar providências para garantir o fornecimento dos medicamentos à criança 
EloiSa riBEiro dE oliVEira.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 656389
Portaria N.º 1106/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 26/2021-MP/cao/cidadania, de 
06/05/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 6228/2021, em 07/05/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 2.693/2019-MP/PGJ, de 
14/05/2019, publicada no d.o.E. de 20/05/2019, que definiu critérios 
comuns para o funcionamento dos Grupos de Trabalho no Ministério 
Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de cumprimento dos objetivos do Grupo 
de Trabalho em Defesa das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência 
- “GT Pessoas idosas e Pcd’s”, instituído pela PorTaria n.º 445/2021-MP/
PGJ, de 24/02/2021, publicada no d.o.E. de 01/03/2021,
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r E S o l V E:
coNVocar os Promotores de Justiça abaixo elencados, integrantes do 
Grupo de Trabalho em defesa das Pessoas idosas e das Pessoas com de-
ficiência - “GT Pessoas Idosas e PcD’s”, a participarem de reunião, no dia 
13/05/2021, às 15h, por meio de plataforma digital e presencial (Sala Mul-
tiúso do Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará):
adriaNa dE loUrdES MoTa SiMÕES colarES;
adriaNa PaSSoS fErrEira;
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo;
crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa;
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco;
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE;
ÍTalo coSTa diaS;
laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU;
lariSSa BraSil BraNdÃo;
lÍliaN ViaNa frEirE;
lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa;
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME;
Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS;
TaTiaNa fErrEira GraNHEN;
MariEla corrÊa HaGE - PJ auxiliar; e
NadilSoN PorTilHo GoMES - PJ auxiliar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 656385
resUMo da Portaria N.º 26/2021/13ª PJ cível de Marabá
 a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública 
a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra 
à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, 
s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 026/2021/13ª PJ cível de Marabá
 instauração de Procedimento administrativo para acompanhamento de polí-
ticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua do Município de Marabá
Marabá/Pa, 17 de maio de 2021
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular - 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 656386
4ª ProMotoria de JUstiÇa dos direitos coNstitUcioNais 
FUNdaMeNtais e dos direitos HUMaNos
Portaria Nº 001/2021-MP/4ªPJ/dcF/dH
a 4º ProMoTora dE JUSTiÇa doS dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNda-
MENTaiS E doS dirEiToS HUMaNoS dE BElÉM, dra. Maria da PENHa 
dE MaTToS BUcHacra araÚJo, torna pública a instauração do inquérito 
civil nº 000026-151/2015, na Promotoria de Justiça dos direitos constitu-
cionais fundamentais e dos direitos Humanos de Belém, sito a rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil: nº 000026-151/2015
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas atri-
buições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 1988 e 
art. 26, incisos i e Vi da lei nº 8.625/93 e, lei complementar nº 057/06, lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, artigo 54, inciso i.
investigado: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuá-
rio e da Pesca - SEdaP
objeto da apuração: apurar a existência de funcionários públicos admitidos 
sem a prévia realização de concurso público no âmbito do órgão investigado, 
com fundamento no art. 37, caput e incisos ii, V e iX, da constituição federal.
Belém, 13 de maio de 2021
Maria da Penha de Mattos Buchacra araújo
4ª Promotora de Justiça dos direitos
constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos

Protocolo: 656388
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 23/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 004663-040/2020 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 23/2020-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE caSTaNHal/MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará
Polo Passivo: d.d.P.P
assunto: acompanhamento da apuração do possível crime de estupro o 
qual tem como vítima a adolescente.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656376
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 24/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000038-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.

PorTaria nº 24/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE caSTaNHal/MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará
Polo Passivo: r.V.d.S.M
assunto: apuração de situação de maus-tratos envolvendo a menor.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656377
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 25/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 003176-040/2020 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 25/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE SÃo JoÃo da PoNTa/MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: J.d.S.r
assunto: apuração de situação de abuso sexual envolvendo a menor
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656378
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 26/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 003960-040/2020 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 26/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE caSTaNHal/MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará
Polo Passivo: c.d.c.d.P/i.d.c.d.P/M.l.c.d.P
assunto: apuração de situação de negligência envolvendo os menores.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656379
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 28/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000182-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 28/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: MiNiSTÉrio da MUlHEr, da faMÍlia E dPS dirEiToS HUMa-
NoS-oUVidoria/MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: c.N.M.S
assunto: apuração de situação de alienação parental envolvendo o menor.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656380
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 34/2020-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000914-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 34/2020-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: a colETiVidadE
Polo Passivo: MUNicÍPio dE caSTaNHal/SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE caSTaNHal
assunto: acompanhar junto ao Poder Público Municipal o quantitativo de 
creches que o município dispõe, bem como a necessidade de ampliação do 
número de vagas e qualidade do serviço ofertado.
 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656381
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 35/2020-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000910-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 35/2020-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: a colETiVidadE
Polo Passivo: MUNicÍPio dE caSTaNHal
assunto: acompanhar as políticas públicas do município de castanhal, vol-
tadas a implementação do serviço de acolhimento familiar.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 656382
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 006/2021-11PJMaB
  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 com-
plementar nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEPara-
TÓrio 000275-940/2020que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transa-
mazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/
fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 006/2021-11PJMAB
objeto: apurar suposta irregularidade no repasse de verbas públicas à en-
tidade associação dos Servidores da reforma agrária de Marabá, através 
de convênio com a câmara Municipal de Marabá
Envolvidos:  aSSociaÇÃo doS SErVidorES da rEforMa aGrária dE MaraBá
cÂMara MUNiciPal dE MaraBá
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: 656383
Portaria N.º 149/2021-MP/sGJ-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 (GE-
doc nº 111170/2021)
- aNa PriScila corrEa da SilVa – Período: 03 a 16/05/2021 (GE-
doc nº 111051/2021)
- aNdrÉ dE oliVEira SoBriNHo – Período: 19 a 25/04/2021 (GE-
doc 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 
(GEdoc nº 110725/2021)
- fErNaNdo SilVa dE carValHo – Período: 14 a 18/04/2021 (GE-
doc 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 110098/2021)
- 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)
- PáUlo SErGio froTa E SilVa JUNior – Período: 05/04/2021 a 
03/06/2021 (gedoc Nº 109425/2021)
- 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.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉc-
Nico-adMiNiSTraTiVa, Belém, 05 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa.
republicada por incorreção no doE de 17/05/2021

Protocolo: 656542

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021-Pe
-PMa, objeto: contratação de Empresa para Execução de Serviços de Tapa 
Buraco e recapeamento em diversas Vias do Município de abaetetuba/Pa.  
Nos termos da ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o resultado da 
licitação e julgamento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, 
satisfazendo a lei e ao mérito, a Prefeita Municipal de abaetetuba/Pa, fran-
cineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo 
do Pregão Eletrônico supracitado à adjudicatária: JUliaN GraZiaNo Sar-
TorETTo EirEli-EPP, cNPJ 25.155.908/0001-03 vencedora do lote Único 
no valor global de r$ 938.145,20 (Novecentos e trinta e oito mil, cento e 
quarenta e cinco reais e Vinte centavos). francineti Maria rodrigues car-
valho - ordenador de despesas.

Protocolo: 656866
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo Fracasssada. carta coNVite Nº 
001/2021-sesMaB. a comissão Permanente de licitação do Mu-
nicípio de abaetetuba/Pa torna público que licitação na carta convi-
te nº 001/2021 objeto: contratação de empresa especializada para 
reforma da Unidade de Pronto atendimento - UPa, no Município de 
abaetetuba, em Sessão Pública no dia 12/04/2021 às 09:00h, foi 
fracaSSado, pois nenhum proponente foi habilitado em razão de 
impossibilidade legal de prosseguimento do certame. João Bosco 
Magno Neto - Presidente da comissão Permanente de licitação - cPl

Protocolo: 656869
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de ratiFicaÇÃo. o Município de abaetetuba Pará, por meio da 
Prefeitura Municipal torna público que o Secretário Municipal de Educação, 
cultura e desporto de abaetetuba no uso de suas atribuições conferidas 
pelo decreto Municipal nº 012, de 04 de fevereiro de 2021 raTificoU o 
processo de diSPENSa Nº 017/2021, cujo objeto locação de imóvel Para 
o funcionamento da Emeif criança Esperança no Município de abaetetuba/
Pa em favor da associação obras Sociais da diocese de abaetetuba, cNPJ/
Mf nº 02.727.757/0001-07, pelo valor global de r$ 48.000,00 (quarenta 
oito mil reais). Gabinete do Secretário Municipal Educação cultura e des-
porto de Abaetetuba. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Educação Cultura 
e desporto de abaetetuba.

Protocolo: 656865
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato. Processo adMiNistratiVo Nº 
053/2021- PMa. inexigibilidade nº 008/2021. objeto: Prestação de ser-
viços técnicos para elaboração e acompanhamento processual, em todos 
os graus de jurisdição, de ação judicial com o fito de apurar e reaver as 
deduções inconstitucionais realizadas pela união nos repasses mensais das 
cotas do fPM - fundo de Participação dos Municípios.  contratante: Prefei-
tura Municipal de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99. contratada: 
Pinheiro & Penafort advogados associados S/S, cNPJ nº 16.525.583/0001-
04. coNTraTo Nº 2021/048. o valor pago dos honorários pela prestação 
de serviços advocatícios de r$ 170,00 (cento e setenta reais) pra cada 
r$1.000,00 (um mil reais) do valor efetivamente auferido em liquidação 
de sentença ou em acordo judicial ou extrajudicial, de igual modo pagará o 
mesmo valor, do valor auferido em caso de tutela antecipatória de (urgên-
cia evidência e etc). Vigência: 12/05/2021 a 12/05/2022. francineti Maria 
rodrigues carvalho - ordenadora de despesa.
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo. iNeXiGiBiLidade Nº 
008/2021-seMad. Processo Nº 008/2021. objeto: Prestação de 
serviços técnicos para elaboração e acompanhamento processual, em to-
dos os graus de jurisdição, de ação judicial com o fito de apurar e reaver as 
deduções inconstitucionais realizadas pela união nos repasses mensais das 
cotas do fPM - fundo de Participação dos Municípios.  fundamento legal: 
Art. 25º, Inciso II, § 1º da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: para 
a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de 
natureza singular. Ratificação em 11/05/2021, pela Prefeita Municipal de 
abaetetuba a Sra. francineti Maria rodrigues carvalho. o valor pago dos 
honorários pela prestação de serviços advocatícios de r$ 170,00 (cento e 
setenta reais) pra cada r$1.000,00 (Um Mil reais) do valor efetivamente 
auferido em liquidação de sentença ou em acordo judicial ou extrajudicial, 
de igual modo pagará o mesmo valor, do valor auferido em caso de tutela 
antecipatória de (urgência evidência e etc.). contratada: Pinheiro & Pena-
fort advogados associados S/S, cNPJ nº 16.525.583/0001-04. francineti 
Maria rodrigues carvalho - ordenadora de despesa. 

Protocolo: 656863
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 29/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para Serviços de Manutenção 
de centrais de ar, Manutenção de aparelhos refrigeradores e fornecimen-
to de Peças de reposição para os mesmos, para Sede do Município de 
altamira e para o distrito de castelo dos Sonhos: aBErTUra. 28/05/2021, 
às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessa-
dos poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos 
sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou 
através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e 
também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e 
Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
rodolfo regis Nogueira cabral - Pregoeiro
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 11/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de altamira - 
Pará, instituída pelo decreto nº. 088 de 07 de janeiro e 087 de 03 março de 
2021, torna público para conhecimento dos interessados a rEVoGaÇÃo do 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 011/2021, objeto: aquisição de Medicamen-
tos, para atender o fundo Municipal de Saúde. de início, ressalta-se que a 
revogação está fundamentada no art. 49 da lei federal nº 8666/93 c/c art. 
9º da lei federal 10.520/02, na Súmula 473 do Supremo Tribunal federal. 
Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º da lei 8.666/93 c/c art. 109, i, “c”, dê-se 
ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo, 
exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
roMiNa alVES dE BriTo - SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 656871

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado da aNÁLise de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo. to-
Mada de PreÇos N°. 2-003/2021. objeto: Execução da seguinte 
obra: retomada da conclusão e complementação da construção de uma 
creche padrão fNdE tipo b, localizada à rua Treze de dezembro, bairro 
Zita cunha, município de Barcarena/Pa. a Prefeitura Municipal de Barca-
rena, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com 
a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos 
interessados que, após análise dos documentos de habilitação apresen-
tados pelas 10 (dez) empresas participantes da licitação em destaque, 
cuja sessão pública de abertura teve início às 09:00h do dia 22 de abril 
de 2021, julgou nove empresas HaBiliTadaS por cumprirem o item 13 
do edital; e uma empresa INABILITADA por descumprir exigências defi-
nidas no edital. os nomes empresariais das habilitadas e da inabilitada, 
bem como os motivos que ocasionaram a inabilitação desta, estão devi-
damente registrados no resultado completo da análise e julgamento dos 
documentos de habilitação do processo licitatório que poderá ser adquirido 
na sala da cPl, no endereço descrito no edital, ou no portal da transparên-
cia da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/
licitacao. os representantes das empresas participantes, querendo, terão 
vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes 
a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data 
de publicação deste ato administrativo (resultado) na Imprensa Oficial, ou 
seja, até as 17:00h do dia 25/05/2021, conforme art. 109, inciso i, alínea 
“a”, c/c § 1º, da lei nº. 8.666/93. os documentos de habilitação das 10 
(dez) empresas participantes estão disponíveis, integralmente, no portal 
da transparência da prefeitura. caso os interessados queiram acessar al-
gum outro documento do processo que não esteja no portal da transparên-
cia ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”), nessa 
hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações 
e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou enviem para 
o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br até as 17:00h do último dia 
que as empresas têm para entregá-los (25/05/2021). Para confirmarmos 
o recebimento dos recursos via e-mail, as recorrentes deverão informar à 
cPl por um dos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. Thais Silva 
Quaresma - Presidente da cPl.

Protocolo: 656872

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
coNcUrso PÚBLico. editaL Nº 001/2018/PMc. o Prefeito Muni-
cipal de Capanema, por suas atribuições definidas em lei, comunica que 
está publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, diário oficial do 
Município, assim como no site da Prefeitura de capanema (www.capane-
ma.pa.gov.br), o novo Edital de Convocação dos Candidatos Classificados e 
aprovados no concurso público n. 001/2018, de acordo com o anexo Único 
do mesmo documento, para ocupar os cargos de nível fundamental, médio 
e superior. o mesmo documento contém as orientações necessárias quanto 
ao comparecimento, documentos, data e horários. francisco ferreira frei-
tas Neto - Prefeito de capanema.
PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato terMo aditiVo. esPÉcie: 2º termo aditivo Pregão Pre-
sencial nº 9/2020-004. Termo aditivo de contrato nº 0804004-2020 
Pregão Presencial nº 004-2020. objeto: aquisição de material labora-
torial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
contratado: amazonmed comércio de Medicamentos ltda - Epp cNPJ nº 
84.155.829/0001-53. Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º 
inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 06/04/2021. francisco ferreira 
freitas Neto - Prefeito Municipal.
aVso de HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 001/2021. o Pre-
feito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, considerando o 
julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de Preço nº 
001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução de obras e serviços de Engenharia no Município de capanema-
Pa, no município de capanema/Pa, HoMoloGo seu julgamento à empresa 
construtora ipixuna Eireli, com cNPJ nº 19.744.963/0001-28 com valor 
global r$ 105.833,65 (cento e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e 
sessenta e cinco centavos) vencedora do loTE iii, referente ao objeto da 
licitação; nos termos de sua proposta, e com base no art. 22, inciso ii da 
lei nº8.666/93. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito

Protocolo: 656875

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo Nº. 009/2021-seMoUt/PMc
toMada de PreÇo N°. 003/2021-seMoUt/PMc
o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de 
Preço N°. 003/2021-SEMoUT/PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para construção de uma praça na comu-
nidade do abade, Município de curuçá, Estado do Pará, oriundo do contra-
to de repasse nº. 900200/2020/Mdr/caiXa.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 02 de junho de 2021.
Horário: 10horas 00minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça 
coronel Horácio, n°. 70.
diSPoNiBilidadE do EdiTal E SEUS aNEXoS: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo 
obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r 
ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito 
à Praça cel. Horácio n°. 70, Bairro centro - curuçá/Pa, cEP 68.750-000, 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos. 
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS. Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o artigo 
32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.
curuçá/Pa, 14 de maio de 2021.
rui Guilherme
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 656877

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

aViso de caNceLaMeNto da cHaMada PUBLica Nº 2/2021/PMi- c
a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições le-
gais, torna público aos interessados, o cancelamento da chamada publi-
ca 002/2021/PMi- c; objeto: Processo de Seleção e credenciamento de 
Pessoas físicas prestadoras de serviços de saúde, aptas à prestação de 
Serviços: Enfermagem, fisioterapia, Nutrição, fonoaudiologia, assistente 
Social, Psicologia, Tecnólogo em alimento, Biomédico, Terapia ocupacio-
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nal e odontologia e exame de citologia, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de igarapé Miri/Pa. Edilene castro Mota; 
Presidente da comissão Permanente de licitação.
igarapé-Miri/Pa, 17 de maio de 2021
roBErTo PiNa oliVEira
Prefeito Municipal

Protocolo: 656881

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
eXtrato de reGistro de PreÇo. reGistro de PreÇos do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 001/2021, referente ao ProcESSo Nº 2021.010201, cujo 
objeto: aquisição de combustíveis, Tipo Gasolina comum E Óleo diesel S10, 
Vencedor: J l Vieitas comercio de combustivel - cNPJ nº. 30.217.016/0001-
11. Valor Global: r$ 5.669.520,00 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e 
nove mil, quinhentos e vinte reais). Vigência da aTa: 12 meses.
eXtratos coNtratos. coNtrato Nº 280401/2021 celebrado en-
tre contratante: Municipio de irituia, inscrito no cNPJ n° 05.193.123/0001-
00 e o contratado: J l Vieitas comercio de combustivel - cNPJ nº. 
30.217.016/0001-11, referente ao ProcESSo Nº 2021.010201. PrEGÃo 
ElETrÔNico nº 001/2021, por Sistema de registro de Preços nº 001/2021, 
cujo objeto: aquisição de combustíveis, Tipo Gasolina comum E Óleo die-
sel S10, Valor: r$ 2.873.630,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e três 
mil, seiscentos e trinta reais). Vigência: 28/04/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 280402/2021 celebrado entre contratante: fundo Muni-
cipal de Saude de irituia, inscrito no cNPJ n° 12.202.342/0001-73 e o con-
tratado: J l Vieitas comercio de combustivel - cNPJ nº. 30.217.016/0001-
11, referente ao ProcESSo Nº 2021.010201. PrEGÃo ElETrÔNico nº 
001/2021, por Sistema de registro de Preços nº 001/2021, cujo objeto: 
aquisição de combustíveis, Tipo Gasolina comum e Óleo diesel S10, Va-
lor: r$ 1.453.500,00 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil e 
quinhentos reais). Vigência: 28/04/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 280403/2021 celebrado entre contratante: fundo Mu-
nicipal de Educação de irituia, inscrito no cNPJ n° 30.148.474/0001-
46 e o contratado: J l Vieitas comercio de combustivel - cNPJ nº. 
30.217.016/0001-11, referente ao ProcESSo Nº 2021.010201. PrE-
GÃo ElETrÔNico nº 001/2021, por Sistema de registro de Preços nº 
001/2021, cujo objeto: aquisição de combustíveis, Tipo Gasolina comum e 
Óleo diesel S10, Valor: r$ 309.460,00 (trezentos e nove mil, quatrocentos 
e sessenta reais). Vigência: 28/04/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 280404/2021 celebrado entre contratante: fundo Municipal 
de Meio ambiente, inscrito no cNPJ n° 29.895.643/0001-22 e o contratado: J l 
Vieitas comercio de combustivel - cNPJ nº. 30.217.016/0001-11, referente ao 
ProcESSo Nº 2021.010201. PrEGÃo ElETrÔNico nº 001/2021, por Sistema 
de registro de Preços nº 001/2021, cujo objeto: aquisição de combustíveis, 
Tipo Gasolina comum e Óleo diesel S10, Valor: r$ 88.930,00 (oitenta e oito mil, 
novecentos e trinta reais). Vigência: 28/04/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 280405/2021 celebrado entre contratante: fundo 
Municipal de assistência Social, inscrito no cNPJ n° 12.918.632/0001-
18 e o contratado: J l Vieitas comercio de combustivel - cNPJ nº. 
30.217.016/0001-11, referente ao ProcESSo Nº 2021.010201. PrE-
GÃo ElETrÔNico nº 001/2021, por Sistema de registro de Preços nº 
001/2021, cujo objeto: aquisição de combustíveis, Tipo Gasolina comum 
E Óleo diesel S10, Valor: r$ 437.600,00 (quatrocentos e trinta e sete mil 
e seiscentos reais). Vigência: 28/04/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 280406/2021 celebrado entre contratante: fun-
do de Manutencao e desenvolvimento da Educação Basica e da va-
lorização dos Profissionais Da Educação - FUNDEB, inscrito no CNPJ n° 
29.840.385/0001-87 e o contratado: J l Vieitas comercio de combustivel 
- cNPJ nº. 30.217.016/0001-11, referente ao ProcESSo Nº 2021.010201. 
PrEGÃo ElETrÔNico nº 001/2021, por Sistema de registro de Preços nº 
001/2021, cujo objeto: aquisição de combustíveis, Tipo Gasolina comum e 
Óleo diesel S10, Valor r$ 506.400,00 (quinhentos e seis mil e quatrocen-
tos reais). Vigência: 28/04/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 656882

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2021-cPL/PMM, Processo Nº 
8.558/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aber-
to/fechado. data do certame: 31/05/2021. Horário: 09:00 (horário de 
Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE laBoraTÓrio (TUBoS, SEriNGaS, aGUlHaS a VácUo 
E Soro aNTi-d) Para aTENdEr a dEMaNda do fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE. 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), 17/05/2021.
lUciMar da coNcEiÇÃo coSTa dE aNdradE
Pregoeira cPl/PMM
PorTaria nº 987/2020-GP

Protocolo: 656883

aViso sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de li-
citação, avisa que a coNcorrÊNcia Nº 004/2021-cEl/SEVoP/PMM, Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo N° 6.703/2021-PMM - objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo dE oBraS dE PaVi-
MENTaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM do cEMiTÉrio ParQUE dE Ma-
raBá - rodoVia Br-230 KM 07 (SENTido MaraBá / SÃo JoÃo do ara-
GUaia), À dirEiTa 1,10 KM - árEa dE EXPaNSÃo UrBaNa, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa, que estava com sessão agendada para o dia 18/Mai/2021 
- 09h00min (horário local), fica suspensa em virtude da necessidade de 
retificação no edital. Franklin Carneiro da Silva - Presidente.

Protocolo: 656885

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aVisos de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 
019/2021. o Prefeito Municipal de Medicilândia, Sr. Júlio cesar do Egi-
to, homologa as empresas vencedoras: Sousa locações e Empredimen-
tos Eireli foi vencedor no item 00005, perfazendo o valor total de r$ 
1.651.200,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos re-
ais) e Mendes & Silva comercio de Pneus ltda foi vencedor no(s) item(ns) 
01, 02, 03, 04, perfazendo o valor total de r$ 440.040,00 (quatrocentos e 
quarenta mil, quarenta reais);
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2021. o Prefeito Municipal de Me-
dicilândia, Sr. Júlio cesar do Egito, homologa as empresas vencedoras: N. r. 
da Silva - Eireli foi vencedor em todos os itens. Perfazendo o valor total de r$ 
495.700,00(quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos reais).
eXtrato reGistro de PreÇos. reGistro de PreÇos Nº 010/2021. 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 019/2021. Processo: 033.2304-2021; ata 
de registro de Preços do Pregão Presencial nº 019/2021; objeto: registro 
de preços para contratação de empresas para prestação de serviços de lo-
cação de veículos para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal 
de Medicilândia e suas Secretarias; Órgãos gerenciadores: Prefeitura Mu-
nicipal de Medicilândia, cNPJ nº 34.593.525/0001-08; fundo Municipal de 
assistência Social, cNPJ nº 18.300.312/0001-75; fundo Municipal de Meio 
ambiente, cNPJ 21.007.170/0001-78; fundo Municipal de Educação; cNPJ nº 
28.368.870/0001-37; fundo Municipal de Saúde; cNPJ nº 11.419.894/0001-
75; detentoras da ata de registro de Preços nº 010/2021; Sousa locações 
e Empredimentos Eireli c.N.P.J. nº 37.571.778/0001-60; Mendes & Silva co-
mercio de Pneus ltda c.N.P.J. nº 16.528.023/0001-03, Vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir de 13 de maio de 2021.
eXtratos de coNtratos. coNtrato N° 20210184. PreGÃo 
PreseNciaL srP Nº 019/2021, objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de veículos, para manutenção das ativi-
dades da Prefeitura Municipal de Medicilândia coNTraTo N° 20210184. 
contratante: Prefeitura Municipal de Medicilândia. contratado: Sousa lo-
cações E Empredimentos Eireli, no valor total de r$ 602.000,00 (seiscen-
tos e dois mil reais). Vigência: 13/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato N° 20210185. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 019/2021, 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de 
Medicilândia coNTraTo N° 20210185. contratante: Prefeitura Municipal 
de Medicilândia. contratado: Mendes & Silva comercio de Pneus ltda, no 
valor total de r$ 256.690,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos 
e noventa reais). Vigência: 13/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato N° 20210186. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 019/2021, 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
Saúde coNTraTo N° 20210186. contratante: fundo Municipal de Saúde. 
contratado: Sousa locações E Empredimentos Eireli, no valor total de r$ 
120.400,00 (cento e vinte mil, quatrocentos reais). Vigência: 13 de maio 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
coNtrato N° 20210187. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 019/2021, 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação coNTraTo N° 20210187. contratante: fundo Municipal de Edu-
cação. contratado: Sousa locações E Empredimentos Eireli, no valor total 
de r$ 120.400,00 (cento e vinte mil, quatrocentos reais). Vigência: 13 de 
maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
coNtrato N° 20210188; PreGÃo PreseNciaL srP Nº 019/2021, 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
assistência Social coNTraTo N° 20210188. contratante: fundo Municipal 
de assistência Social. contratado: Sousa locações e Empredimentos Eireli, 
no valor total de r$ 60.200,00 (sessenta mil, duzentos reais). Vigência: 13 
de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
coNtrato N° 20210189. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 019/2021, 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
veículos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente coNTraTo N° 20210189. contratante: fundo Municipal de Meio 
ambiente. contratado: Sousa locações E Empredimentos Eireli, no valor 
total de r$ 60.200,00 (sessenta mil, duzentos reais). Vigência: 13 de maio 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
coNtrato N° 20210183. PreGÃo Nº 003/2021. objeto: aquisição 
de patrulha agrícola mecanizada para atender os agricultores do municí-
pio de Medicilândia, de acordo com os convênios plataforma + Brasil nº 
901208/2020 e 901267/2020, firmado entre o município e o Ministério da 
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agricultura, Pecuária e abastecimento. coNTraTo N° 20210183. contra-
tante: Prefeitura Municipal de Medicilândia. contratado: N. r. da Silva - Ei-
reli, no valor total de r$ 495.700,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, 
setecentos reais). Vigência: 13/05/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 656886

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de caNceLaMeNto
PreGÃo eLetrÔNico - Pe 06/2021/PMNi - srP
o Município de NoVa iPiXUNa, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público o caNcElaMENTo 
do PrEGÃo ElETrÔNico - PE 06/2021/PMNi - SrP, tipo menor preço, ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para colETa, TraNSPorTE, TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal doS 
rESÍdUoS SÓlidoS dE SErViÇoS da SaÚdE claSSificadoS doS GrU-
PoS “a ao E”, No MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa - Pa, coNforME coNdi-
ÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No EdiTal E SEUS 
aNEXoS. o cancelamento dar-se-á devido a constatação de falhas no re-
ferido processo. Este seria realizado no dia 20 de Maio de 2021, às 09:00 
horas, conforme publicação no ioEPa - iMPrENSa oficial do ESTado 
do Pará, Nº 34.576, Página 88, de 07/05/2021.informa-se também que 
será realizado novo procedimento para realização do referido brevemente 
e que para este, será definida nova com data e horário a serem publicados 
nos Diários Oficiais, Site da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna e Portal 
do TcM-Pa. MaXEMiliaNo MEdEiroS MaToS - autoridade competente.
NoVa iPiXUNa - Pa, 17 de Maio de 2021
ElMaicoN SoUZa da coNcEiÇÃo
comissão de licitação
Pregoeiro

Protocolo: 656890

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo deserta. PreGÃo eLetrÔNico Nº 
09/2021. a Prefeitura Municipal de Novo Progresso torna público que o 
Pregão Eletrônico nº 09/2021 com data de abertura em 07/04/2021 às 
10h30minh, que versa sobre registro de Preços Para contratação de Empre-
sa Para aquisição de Equipamentos e Material Permanente, com recursos 
oriundos de Emenda Parlamentar Sob Proposta nº 11287.726000/1200-
02, com o intuito de Suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Novo Progresso/Pa, foi declarada ParcialMENTE 
dESErTa Para oS iTENS 1, 7, 8 e 22, pelo não comparecimento de lici-
tantes interessados. Scheila luiza lavall - Pregoeira
PreGÃo eLetrÔNico Nº 21/2021. a Prefeitura Municipal de Novo Pro-
gresso torna público que o Pregão Eletrônico nº 21/2021 com data de 
abertura em 17/05/2021 às 07h30minh, que versa sobre registro de Pre-
ços para aquisição de Material Permanente, Voltados a assistência odon-
tológica na atenção a Saúde, conforme PorTaria Nº 3.389/2020, com o 
intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, foi 
declarada ParcialMENTE dESErTa Para oS iTENS 1, 2, 6 e 7, pelo não 
comparecimento de licitantes interessados. Scheila luiza lavall - Pregoeira
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetroNico Nº 24/2021-srP. ob-
jeto: registro de Preços Para contratação de Empresa de Prestação de 
Serviços de Transporte Escolar, da rede de Ensino Estadual e Municipal, 
para atender a demanda do Municipio de Novo Progresso, Estado do Para. 
Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 01/06/2021 ás 08h00min. 
local: o pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do 
BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital 
e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. 
Scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 656891

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato
1º termo aditivo ao contrato nº 20200257
oriGEM: coNTraTo nº 20200257
dEcorrENTE: SElEÇÃo dE coNSUlTor iNdiVidUal Nº 002/2019ProSaP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UEP - ProSaP.
oBJETo: contratação de consultor especializado na área de engenharia, 
projetos e obras de infraestrutura  urbana e políticas de aquisições de or-
ganismos internacionais para apoio à Unidade Executora do Programa – 
UEP/ProSaP, no município de Parauapebas, Estado do Pará.
coNTraTado: aMilToN frEirE dE araÚJo.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 263.473,39 (duzentos e sessenta e três 
mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Valor adiTado No 1º Tac: r$ 75.278,12 (setenta e cinco mil, duzentos 
e setenta e oito reais e doze centavos).
Valor do coNTraTo aPÓS o 1º Tac: r$ 338.751,51 (trezentos e trinta 
e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).
PraZo dE ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de junho de 2020 a 10 
de junho de 2021.
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 1º Tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 1º Tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
Valor adiTado No 1º Tac ao coNTraTo: r$ 75.278,12 (setenta e cinco 
mil, duzentos e setenta e oito reais e doze centavos).
daTa do adiTiVo: 26/03/2021.

Protocolo: 656631
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210203
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: MUSTafÉ & BorGES lTda; c.N.P.J. nº 83.315.960/0001-78, 
estabelecida à rUa c, Nº 333, cidadE NoVa, Parauapebas Pa, (94)3346-
1325, representada neste ato pelo Sr(a). Valdir JoSÉ BorGES,
c.P.f. nº 289.073.616-49, r.G. nº 12.234.857 iicc SP.
iTEM 00001 00005 00006 00007 00009 00013 00014 00018 00020 
00023 00033 00036
Valor ToTal r$ 40.628,32
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656567
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210204
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: PPf coM E SErV EirEli; c.N.P.J. nº 07.606.575/0001-00, es-
tabelecida à rUa PaES dE carValHo 600, castanhal, castanhal-Pa, (91) 
3721-4278, representada neste ato pelo Sr(a). JoÃo carloS fErrEira 
dE araUJo, c.P.f. nº 093.416.412-68, r.G. nº 2374470 3ª Via Pc Pa.
iTEM 00004 00012 00016 00019 00027 00032
Valor ToTal r$ 8.250,40
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656569
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210205
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: o f rodriGUES coMErcio E SErVicoS - ME; c.N.P.J. nº 
13.866.337/0001-28, estabelecida à av. dos ipês, s/n, Quadra 127, 
lote 29, cidade Jardim, Parauapebas  Pa,  (94)  99179-2945,  repre-
sentada  neste  ato  pelo  Sr(a). oToNiEl fErrEira rodriGUES, c.P.f. 
nº660.389.362-20, r.G. nº 3550434 SSP Pa.
iTEM 00028 00029 00030 00031
Valor ToTal r$ 12.134,00
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656572
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210206
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: H. MiX coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli; 
c.N.P.J. nº 20.076.046/0001-00, estabelecida à aV. dr alfrEdo aMaN-
cio filHo S/N Qd.279  lT.010,  cidadE  JardiM,  Parauapebas  Pa,  (94)  
99186-4155,  representada neste ato pelo Sr(a). SaMUEl JacoB HoNo-
raTo caNdiNE, c.P.f. nº 017.765.261-63, r.G. nº 880853 SSP To.
iTEM 00021 00022 00024 00025 00026 00037 00038
Valor ToTal r$ 76.146,00
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656574
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210207
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: SilVa & oliVEira lTda; c.N.P.J. nº 18.938.547/0001-06, estabele-
cida à rua carajás,427,casa a, Novo Horizonte, Marabá-Pa, representada neste 
ato pelo Sr(a). MaUriVaN SaNToS dE oliVEira, c.P.f. nº 715.965.422-68.
iTEM 00003 00008 00010 00017 00034 00039 00040
Valor ToTal r$ 36.866,86
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656576
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210208
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade:: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: BiddEN coMErcial lTda; c.N.P.J. nº 36.181.473/0001-80, esta-
belecida à rua capitão João Zaleski, n° 1763, lindóia, curitiba Pr, represen-
tada neste ato pelo Sr(a). MaBEl aNdrUSiEVicZ, c.P.f. nº 727.028.189-00.
iTEM 00015
Valor ToTal r$ 9.936,00
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656577
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210209
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PrEGÃo

ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: WEK ENTrEGaS E SErViÇoS EirEli; c.N.P.J. nº 
11.566.218/0001-24, estabelecida à rua dakar, 1078, Quadra, 03,, Vila 
rica,Parauapebas Pa, representada neste ato pelo Sr(a). JUSSaNia dE 
SoUSa caMPoS, c.P.f. nº 890.077.352-68, r.G. nº 5110524 SSP Pa.
iTEM 00002 00011 00041 00042 00043 00044
Valor ToTal r$ 20.330,64
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656578
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210210
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: : Que terá por objeto, registro de preços para contratação ex-
clusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
individual e cooperativa para aquisição de materiais de higiene pessoal 
que serão utilizados pelos usuários atendidos pelas unidades de acolhi-
mento institucional da Secretaria Municipal de assistência Social, no Muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-050PMP, conforme abaixo:
Empresa: lPK lTda; c.N.P.J. nº 00.535.560/0001-40,  estabelecida  à  
rua  luiz  Gualberto,  231,  Estreito, florianópolis Sc,representada neste 
ato pelo Sr(a). lEoNi ParciaNEllo KilPP, c.P.f. nº 492.350.289-49.
iTEM 00035
Valor ToTal r$ 5.416,96
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
ParaUaPEBaS-Pa, 23 de abril de 2021.

Protocolo: 656579

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos. orGÃo GErENciador: fundo 
Municipal de Educação PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021 objeto: regis-
tro de Preço Para contratação de Empresa Para fornecimento de Material 
Gráfico para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação. Vence-
dora Total: Print Midia comunicacao Visual Eireli 18.457.557/0001-11 r$ 
3.825.620,50 (três milhões oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e vinte 
reais e cinquenta centavos). assinatura: 17 de maio de 2021. data de 
Vigência da ata: 12 meses a partir da data de assinatura. Marcelo Wilton 
rodrigues leal - Sec. Mun. de Educação.

Protocolo: 656893

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras/Pa
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/Pa, tor-
na público aos interessados que realizará licitação, conforme informações se-
guintes: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 007/2021-SrP, do tipo menor preço que 
objetiva o registro de preço objetivando a aquisição de peças para manuten-
ção de maquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de obras do Município de Ponta de Pedras/Pa. abertura: 28/05/2021, 
às 09:00hs. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br informações: E-mail: licitacao.
pm.pontadepedras@gmail.com. Willian da Silva Gomes - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 656894

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa 
torna público a abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 010/2021-PMSMP, para 
registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Materiais odontológi-
cos objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise 
e julgamento será em 31/05/2021 por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531 às 09:00hs. Edital e anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, 
cplsntm@gmail.com. carlos cleberson ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal.
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a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021-PMsMP, para re-
gistro de Preço Para futura e Eventual aquisição de instrumentos e Equipa-
mentos odontológicos objetivando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 01 de Junho de 2021 por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531 às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala 
das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos 
cleberson ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021-PMsMP, para regis-
tro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Materiais de Expediente, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será em 28 de Maio de 2021 por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531 às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala 
das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos 
cleberson ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 656895

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°022/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021/srP/FMs
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de forneci-
mento de gás GlP (13kg) e vasilhame de gás de cozinha, para suprir as 
necessidades do fundo Municipal de Saúde. rEPUBlicada, abertura no 
dia 01/06/2021 ás 09:00hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 656902

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt
Portaria Nº 022/2021 - GaB/sMt
SaNTarÉM - Pa, 13 dE Maio dE 2021.
o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Sr. Paulo Jesus da Silva, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 009/2021 - GaP/PMS, 
de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a Secre-
taria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a empresa fornecedora de Placas 
e suporte para sinalização vertical no município de Santarém.
fiscal Titular: EliValdo NUNES SaNToS - Matrícula nº 88825.
fiscal Substituto: SErGio dE JESUS SoUZa - Matrícula nº 89266.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Munici-
pal de Mobilidade e Trânsito, aos treze dias de maio do ano de dois mil e vinte um.
Paulo Jesus da Silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito
decreto nº 009/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 656896
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
eXtrato de coNtrato. disPeNsa Nº 029/2021 - seMsa. contra-
to nº 051/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, fundo Municipal 
de Saúde e a Empresa: log comercio de Gases derivados do ar ltda, ins-
crita no cNPJ sob o nº 25.012.382/0001-02. objeto: aquisição de recar-
gas de cilindros de oxigênio Para atendimento de Pacientes domiciliares 
em Tratamento Pós - coVid. Vigência: 02 (dois) meses, a contatar da data 
de sua assinatura: 17/05/2021. a Empresa: log comercio de Gases deri-
vados do ar ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 25.012.382/0001-02. objeto: 
aquisição de recargas de cilindros de oxigênio Para atendimento de Pa-
cientes domiciliares em Tratamento Pós- coVid. fundamento no art. 24, 
inciso iV, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vania Maria azevedo 
Portela - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 656898

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-007, aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº 006/2021. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para aquisição de peças 
para veículos leves e pesados. Prazo de Vigência: 12 meses. contratan-
te: PrefeituraMul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-22, 
contratada (s): V. alVES da SilVa EirEli - ME, cNPJ: 11.801.411/0001-
00 com o valor total de 632.358,90, MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E 
SErViÇoS lTda - EPP, cNPJ: 07.712.240/0001-68 com o valor total de 
496.362,40, a f dE oliVEira - EirEli, cNPJ: 37.377.587/0001-62, com 
o valor total de 510.775,87 e iMPacTo coM. dE PEÇaS, locaÇÃo E SEr-
ViÇoS EirEli - EPP, cNPJ: 08.870.944/0001-21, com o valor total de 
572.235,14. São Geraldo do araguaia - Pa, 20 de abril de 2021, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-008, aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 007/2021. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para aquisição de 
medicamentos. Prazo de Vigência: 12 meses. contratante: fundo Mul de 
Saúde de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 21.986.531/0001-75, contra-
tada (s): cirUrGica al-STYN lTda, cNPJ: 23.141.314/0001-00com o 
valor total de 784.201,40. E S diST. dE MEdicaMENToS EirEli, cNPJ: 
04.439.126/0001-18 com o valor total de 769.952,04, JcS dE SoU-
Za coMÉrcio EirEli, cNPJ: 14.200.301/0001-73, com o valor total 
de 787.292,30 e diSTriBUidora Vida lTda, cNPJ: 03.460.198/0001-
84, com o valor total de 861.723,06. São Geraldo do araguaia - Pa, 22 de 
abril de 2021, ordenador (a) de despesas, douglas da costa e Silva.
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-009, aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 008/2021. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para aquisição de gás 
liquefeito de petróleo. Prazo de Vigência: 12 meses. contratante: Prefei-
tura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-22, contra-
tada (s): a f BodaS coMÉrcio, cNPJ: 05.769.862/0001-05 com o valor 
total de 160.992,00. São Geraldo do araguaia - Pa, 06 de maio de 2021, 
Ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-013, aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 009/2021. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual 
aquisição de auxilio natalidade incluindo: vestuário e higienização e outros, 
para atender as necessidades de gestantes em situação de vulnerabilida-
de social, assistidas pela Secretaria Municipal de assistência Social, deste 
Município. Prazo de Vigência: 12 meses. contratante: fundo Municipal de 
assistência Social, cNPJ: 15.392.685//0001-36, contratada (s): PaUlo 
MarQUES dE liMa EirEli, cNPJ: 22.581.699/0001-63com o valor total de 
491.305,00. São Geraldo do araguaia - Pa, 14 de maio de 2021, ordenador 
(a) de despesas, Giovanna Moreira de cirqueira.
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: inexigibilidade nº. 6/2021-008. Prazo de Vigência 
13.04.2021 a 31.12.2021.
contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 
10.249.241/0001-22. objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de assessoria de engenharia civil. dotação orça-
mentária: 2.006. contratada (o): r cESar fErrEira BarBoSa, cNPJ: 
30.117.580/0001-62, cT nº 20210109, valor 76.999,95. fundamento le-
gal: art. 25, inciso ii da lei 8666/93 e suas posteriores alterações. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 13 de abril de 2021. ordenador (a) de despesas, 
Jefferson Douglas Jesus Oliveira.
terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2021-008, raTifico por este termo 
a inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, inciso ii da lei 
8666/93 e suas posteriores alterações, para a contratação da empresa: 
r cESar fErrEira BarBoSa, referente a contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de assessoria de engenharia civil. 
raTifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, deter-
minando que se proceda à publicação do devido extrato. São Geraldo do 
Araguaia - PA, 13 de abril de 2021. Ordenador (a) de Despesas, Jefferson 
douglas Jesus oliveira.
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de PraZo de reaBertUra de LicitaÇÃo
o Município de São Geraldo do araguaia-Pa, torna público que a reabertura 
do Processo Pregão Presencial SrP 9/2021-014, será realizada no dia 20 
de maio de 2021 as 09:00hs.São Geraldo do araguaia - Pa, 17 de maio de 
2021. Pregoeiro - roberto Ednamits dos Santos - cPl - PMSaGa.
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de PraZo de reaBertUra de LicitaÇÃo
o Município de São Geraldo do araguaia-Pa, torna público que a reabertura 
do Processo Pregão Presencial 9/2021-015, será realizada no dia 21 de 
maio de 2021 as 09:00hs.São Geraldo do araguaia - Pa, 17 de maio de 
2021. Pregoeiro - roberto Ednamits dos Santos - cPl - PMSaGa.
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de PraZo de reaBertUra de LicitaÇÃo
o Município de São Geraldo do araguaia-Pa, torna público que a reabertu-
ra do Processo Pregão Presencial 9/2021-016,será realizada no dia 21 de 
maio de 2021 as 15:00hs.São Geraldo do araguaia - Pa, 17 de maio de 
2021. Pregoeiro - roberto Ednamits dos Santos - cPl - PMSaGa.

Protocolo: 656903

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
tomada de Preços nº 001/2021. objeto: contratação de empresa es-
pecializada em construção civil para conclusão da construção das escolas 
Municipais caetezinho, Escola do KM 40 e Escola do União, pertencentes 
a cidade de São João de Pirabas-Pa, abertura: 02/06/2021 às 09h00min. 
retirada do Edital: No Setor de licitações e contratos - Prefeitura Muni-
cipal de São João de Pirabas, aV. Plácido Nascimento, n° 265 - centro 
- cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda a 
sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência 
de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.pa.gov.br), e no Portal 
dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). ordenador de despesa: 
fernando antônio ferreira da Silva - Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 656904

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 9/2021-023-FMs
ata de reGistro de PreÇos Nº 20210207 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº. 9/2021-023-FMs, para a contratação de empresa com o objetivo 
de formar o Sistema de registro de Preços para futura Eventual prestação de 
serviços de exames laboratoriais, para contratações futuras, conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES 
rEGiSTradoS: ParTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ViTÓria do XiN-
GU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - EMPrESa: E. M. SErViÇoS EM SaÚdE E 
diaGNÓSTico cliNicoS laBoraToriaiS EirEli -  cNPJ: 30.553.090/0001-
09, valor registrado r$ 933.030,75 para os itens: 01 ao 141, Validade da ata 
é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 20210207 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
9/2021-023-FMS poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; assinatura: 
Vitória do Xingu/Pa, 07/05/2021; roSEli aParEcida dE alMEida BraGa - 
Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 656905
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-042-PMVX
oBJETo: contratação de empresa (s) com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para a prestação 
de serviços de tapa buraco em cBUQ e prestação de serviços de micro re-
vestimento asfáltico e calçamento vias urbanas e rurais, para contratações 
futuras. aBErTUra: 28/05/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E 
iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser lido ou ob-
tido cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de 
licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, 
Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do 
Xingu/Pa, 17/05/2021. cleonice da Silva Soares - Pregoeira.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2021-043-PMVX
oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para a aquisição 
de toten de piso dispensador de álcool gel (tipo pedal) para o combate ao 
covid-19, para contratações futuras. aBErTUra: 24/05/2021, às 09:00 
horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibi-
lizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br 
e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias 
na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e 
contratos, situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro cen-
tro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 
17/05/2021. Tales duan dos Santos Sales - Pregoeiro.

Protocolo: 656906

eMPresariaL
.

FaZeNda PLatiNa - ViNiciUs de oLiVeira aBreU(cPf 034.169.369-
30), torna público que recebeu, em 29/04/2021 (sob processo Nº 
2019/0000046399) da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade (SEMaS/ Pa), a autorização nº 207/2021, com validade até 29/04/2022, 
para realizar a supressão de 474,7778 ha de floresta secundária.

Protocolo: 656907
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
a corregedora do conselho regional de Medicina do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso 
IV, e 38, incisos I e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, 
NOTIFICA o Sr. MARCOS PAULO DA CUNHA NEGRÃO, qualificado como De-
nunciante nos autos do PEP nº 26/2016, que no próximo dia 22/06/2021, 
às 20h, realizar-se-á por videoconferência, através da plataforma ZooM, 
o julgamento dos autos do processo ético-profissional acima referendado. 
Quaisquer dúvidas ou informações deverão ser encaminhadas ao e-mail 
secjuridica@cremepa.org.br. E por se encontrar em local incerto e não sa-
bido, expede-se o presente edital.
dra. Maria de fátima Guimarães couceiro.
corregedora-crM/Pa.

Protocolo: 656908
editaL de coMUNicaÇÃo
o consórcio ethos etHos/PaVideZ/sPaZio - Br 158/Pa , cPNJ 
32.164.095/0001-75 torna público que requereu a Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente de Santana do araguaia - Pa, renovação de lo de 
n°09/2019 - Britador para de apoio as obras de recuperação asfáltica da 
Br-158. o empreendimento se enquadra nas resoluções coNaMa 237/97, 
01/86, coEMa 120/2015 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo: 656909
editaL de coMUNicaÇÃo
o consórcio ethos etHos/PaVideZ/sPaZio - Br 158/Pa, cPNJ 
32.164.095/0001-75 torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de Santana do araguaia - Pa renovação da lo de n°08/2019- para 
a instalação canteiro de obras para apoio as obras de recuperação asfáltica 
da Br-158. o empreendimento se enquadra nas resoluções coNaMa 237/97, 
01/86, coEMa 120/2015 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo: 656910
editaL de coMUNicaÇÃo
o consórcio ethos etHos/PaVideZ/sPaZio - Br 158/Pa , cPNJ 
32.164.095/0001-75 torna público que requereu a Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente de Santana do araguaia - Pa, renovação da lo de  
n°011/2019- de Usina de concreto Betuminoso Usinado Quente - cBUQ 
para apoio as obras de recuperação asfáltica da Br-158. o empreendimen-
to se enquadra nas resoluções coNaMa 237/97, 01/86, coEMa 120/2015 
que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo: 656911
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNica-
ÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de igarapé-açu a li-
cença Prévia nº 01/2021 e a licença de instalação nº 02/2021 para atividade 
de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomu-
nicações, conforme o processo nº 076/2021, situado na rUa NoVa, 35, KM 
18, Vila SÃo JorGE, ZoNa rUral - iGaraPÉ-aÇU/Pa (PaGrX001).

Protocolo: 656912
a Fazenda Panorama, de propriedade de rafael Moraes rosa da 
cunha, localizada na Gleba Jacundá, KM 61, Jacundá/Pa, tornam público 
que requereu junto à SEMaTUr-Jacundá/Pa, a licença de atividade rural.

Protocolo: 656913
V B recoLiaNo Me, cNPJ: 30.577.948/001-75, localizado a rod. Pa 
151, Vicinal Santa luzia S/N, Zona rural, torna público que requereu junto 
a SEMaSa BrEU BraNco a licença de operação para a aTiVidadE faBri-
caÇÃo dE laTiciNioS.

Protocolo: 656914
FarMacia do traBaLHador do ParÁ, cNPJ: 29.933.154/0001-18, lo-
calizado a av. Quinze de novembro n° 12, centro, torna público que requereu 
junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para a atividade de co-
mércio Varejista de Produtos farmacêuticos, sem Manipulação de fórmulas.

Protocolo: 656915
F.da costa castro serViÇos FUNerÁrios eireLi-GrUPo PaZ 
sÃo Pedro, cNPJ: 32256882/0002-28, localizado a rua Professor João Ba-
tista N°47, centro, torna público que requereu junto a SEMaSa Breu Branco, 
a licença de operação para a atividade de SErViÇoS dE fUNEráriaS.

Protocolo: 656916
a empresa astraL saUde aMBieNte Ltda inscrita no cNPJ: 
18.274.814/0001-80, torna público que recebeu da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licENÇa dE oPEraÇÃo 
n° 12758/2021, com validade até 02/05/2025 para atividade de PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS fiToSSaNiTárioS/doMiSSaNiTárioS coM UTiliZa-
ÇÃo dE coNTrolE dE PraGaS E VETorES localizado na rUa araGUaia, 
Nº 675, Bairro NoVo HoriZoNTE na cidade de MaraBá - Pará.

Protocolo: 656917
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cÂMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº001/2021-cMB
Processo n:20210208-cMB. objeto: contratação de empresa especializada 
em locação de veículos para atender a necessidade da câmara Municipal 
de Bujaru-Pa. o certame será realizado no dia: 28/05/2021 ás 10h00, en-
dereço: rua lauro Sodré, s/n, bairro: centro, próximo ao Mercado Muni-
cipal. informações Gerais: o Edital poderá ser retirado gratuitamente no 
https://www.tcm.pa.gov.br e https://bujaru.pa.leg.br.
PreGÃo PreseNciaL Nº002/2021-cMB
Processo n:20210504-cMB. objeto: contratação de empresa especializada 
em fornecimento de combustível, gasolina comum e óleo diesel. Para atender 
a demanda da câmara Municipal de Bujaru-Pa. o certame será realizado no 
dia: 28/05/2021 ás 14h00, endereço: rua lauro Sodré, s/n, bairro: centro, 
próximo ao Mercado Municipal. informações Gerais: o Edital poderá ser reti-
rado gratuitamente no https://www.tcm.pa.gov.br e https://bujaru.pa.leg.br.
djenane de fátima cunha
Pregoeira/cMB-Pa

Protocolo: 656918
torna-se público que a empresa de razão social: “coNsULtorias 
e eNGeNHarias eireLi” e Nome Fantasia:” c.i.t.eNG ePP” com 
cNPJ Nº 25.246.416/0001-15; de propriedade do Sr. Eng. Marcos Paulo 
Souza almeida, crEa/SP nº 5062051261, deu entrada na renovação de 
“licença de operação - lo” na Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa da Prefeitura Municipal de itaituba - PMi no estado do Pará no dia 
29/04/2021 sob Processo nº 402/2021.

Protocolo: 656919
a pessoa física Valderico José de andrade, cPf nº 072.684.592-20, 
torna público que obteve da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural nº 13.608/2021 com 
validade até 28/04/2026, solicitada através do protocolo de Processo nº 
54.263/2018 para a atividade de Bovinocultura na fazenda São João, loca-
lizada na Zona rural do município de Brejo Grande do araguaia-Pa.

Protocolo: 656920
Lamifer Laminados e Madeiras do Pará Ltda, cNPJ 05.329.550/0001-
72, estabelecida na rodovia Br 163, KM 1120, comunidade Santa Júlia, 
Novo Progresso-Pa, torna público que está requerendo renovação da l.o 
nº 024/2017 e l.o nº 023/2017, através do processo 2020/1297 para ati-
vidade desdobro de Madeira em Tora para prod. de madeira serrada para 
produção de lâminas de madeiras para fabricação de compensados.

Protocolo: 656921
tramontina Belém s/a. Belem-Pará. cNPJ Nº 14.068.605/0001-29. Nire 
15300014824. Extrato da ata da assembleia Geral ordinária Em 19/04/2021 
às 08h00min na sede social da Empresa, no distrito industrial de icoaraci, 
Setor c, Quadra 2, lotes 3 a 8 em Belém-Pa., publicações conforme deter-
mina a lei. compareceram acionistas, representando mais de 2/3 do capital 
Votante, conforme livro de Presenças de acionistas, para deliberarem sobre 
o seguinte: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
o relatório da diretoria, Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; destinar o resultado 
deste Exercício Social; fixar os honorários da diretoria Executiva, do conse-
lho de administração e do conselho consultivo; as contas dos administrado-
res, as demonstrações financeiras e todos os atos administrativos, relativos 
ao exercício encerrado em 31/12/2020; o lucro líquido do exercício após 
a dedução dos efeitos de novas políticas contábeis resultou no valor de r$ 
1.866.858,07, que será utilizado para absorver parte dos prejuízos acumula-
dos, de acordo com o artigo 189 § único da lei 6.404/76 e, Estando presentes 
todos os conselheiros de administração, na condição de acionistas ou como 
convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus 
honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da diretoria 
Executiva na importância global de até r$ 240.000,00 mensais, e do conselho 
consultivo de até r$ 85.000,00, que serão individuados em reunião do con-
selho de administração. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 
em 19.04.2021, aprovada por unanimidade, tendo seu texto integral sido 
lavrado em livro próprio e arquivado na JUcEPa sob o nº 20000710970 do 
dia 13.05.2021 a) Maria de fátima cavalcante Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 656922
Guetner e Martins Ltda cNPJ: 05.861.201/0001-05 localizada na folha 17 
Quadra 02 lotes 02 e 03 Bairro Nova Marabá - Marabá (Pa) torna público que 
recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (Processo: 2017/13416 - lo: 
2017/10662 com validade até 28/05/2021) para atividade de Empresa Trans-
portadora de substâncias e Produtos Perigosos (Porte a iii).

Protocolo: 656923
a cooperativa de Garimpeiros e Mineradores sustentáveis da ama-
zônia Legal,- cooGasa Br cNPJ 37.267.279/0001-84, torna público 
que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade-SEMaS Pa, pedido de licença de instalação/operação para atividade 
de pesquisa mineral e lavra experimental com uso de Guia de Utilização 
para as substâncias Manganês (Mn) e ferro (fe)

Protocolo: 656924
aViso de LicitaÇÃo
o Município de ÓBidos, através da cÂMara MUNiciPaL de ÓBi-
dos por intermédio da Pregoeira, torna público que realizará os seguin-
tes certames licitatórios na forma ElETrÔNica, tipo MENor PrEÇo Por 
iTEM, pelo modo de disputa aberto, por meio de Sistema Eletrônico coM-
PraSGoVErNaMENTaiS
PreGÃo eLetroNico Nº 003/21-cMo às 08:30 horas do dia 01 
de junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo, para 
aQUiSiÇÃo dE GáS GlP E coMBUSTiVEiS, dESTiNadoS ao aBaSTE-
ciMENTo dE VEÍcUloS dE USo EXclUSiVo da cÂMara MUNiciPal 
dE ÓBidoS/Pa, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste Edital e seus anexos.

PreGÃo eLetroNico Nº 004/21-cMo às 15:00 horas do dia 01 de 
junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo, para coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE frETE dE 
VEÍcUloS flUVial Por diária - laNcHa Para aTENdEr dEMaNdaS da 
caMara MUNiciPal dE ÓBidoS NaS aÇÕES EXiSTENTES Na ZoNa rU-
ral E UrBaNa do MUNicÍPio, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
PreGÃo eLetroNico Nº 005/21-cMo às 08:30 horas do dia 02 de 
junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo, para aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coPa E coZiNHa, MaTErial dE liMPEZa E Pro-
dUToS dE HiGiENiZaÇÃo E GENEroS aliMENTicioS dESTiNadoS a 
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÒBIDOS, conforme especifica-
ções constantes no termo de referência em anexo, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala 
da comissão de licitação da cÂMara MUNiciPal dE ÓBidoS.
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto nos termos da lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da 
lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar n° 
147 de 07 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
comissão de licitação, na rUa dEP. raiMUNdo cHaVES Nº 348 - cENTro, a 
partir da publicação deste aviso, mediante entrega de um pen-drive, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 09:00 às 14:00 horas ou pelo endereço eletrônico: 
www.cmobidos.pa.gov.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja 
informado, via e-mail: cmolicitacao@gmail.com, a retirada do mesmo, para que 
possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias
ÓBidoS - Pa, 16 de maio de 2021
GilMara dE carValHo diaS VarJÃo
Pregoeira
aViso de LicitaÇÃo deserta
a câmara Municipal de Óbidos, com sede na rua deputado raimundo 
chaves, 348 - Bairro centro - cEP:  68.250-000 - Óbidos - Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf n° 04.541.306/0001-06, através de sua Pregoeira, GilMara 
dE carValHo diaS VarJÃo, designado pela PorTaria Nº. 044/2021 de 
24 de Março de 2021, no uso de suas atribuições, TorNa PÚBlico para 
conhecimento dos interessados que o PrEGÃo ElETrÔNico N° 001/21-
cMo, realizado dia 10/05/2021 às 09:00 horas, horário de Brasília/df, lo-
cal www.comprasgovernamentais.gov.br, foi dEclarado dESErTo, pela 
ausência de interessados no certame. oBJETo: aQUiSiÇÃo dE GáS GlP E 
coMBUSTiVEiS, dESTiNadoS ao aBaSTEciMENTo dE VEÍcUloS dE USo 
EXclUSiVo da cÂMara MUNiciPal dE ÓBidoS/Pa, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Óbidos/
Pa 17/05/2021 - Gilmara de c. dias Varjão-Pregoeira.
.

Protocolo: 656925
aGroPaLMa s.a.
cNPJ/Mf nº 04.102.265/0001-51 - NirE: 15300001188
aTa da aSSEMBlEia GEral EXTraordiNária
daTa: 15 de abril de 2021. Horário: 09h00min. local: rodovia Pa 150, 
Km 74, Tailândia - Pa. PrESENÇa: acionista titular de ações ordinárias 
representando mais de dois terços do capital social com direito de voto. 
MESa: Marcos francisco de la cruz costa - Presidente. Beny fiterman 
- Secretário. ordEM do dia: deliberar sobre a destituição de membro 
da Diretoria. DOCUMENTOS LIDOS: Editais de Convocação: Diário Oficial 
do Estado do Pará, edições de 06, 07 e 08 de abril de 2021, nas páginas 
73, 85 e 79, respectivamente; e diário do Pará, edições de 06, 07 e 08 
de abril de 2021, nas páginas B12, B12 e B13, respectivamente. dEliBE-
raÇÃo: a acionista deliberou destituir do cargo de diretor da Sociedade, 
com efeito a partir de 31.03.2021, o Sr. cÉSar aUGUSTo ModESTo dE 
aBrEU (cPf/Mf nº 051.507.028-97 - rG nº 13930251 SSP-Pa), brasileiro, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, 
residente e domiciliado em Belém - Pa. Em decorrência do acima delibe-
rado, a Diretoria fica assim constituída, com efeito a partir de 31.03.2021, 
até a posse dos membros eleitos pela assembleia Geral ordinária de 2021: 
aNdrÉ lUiZ dE TolEdo GaSPariNi (cPf/Mf nº 278.759.418-22 - rG nº 
25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, ambos com endereço comercial na alameda Santos, n° 466, São 
Paulo - SP; aNdrE NoGUEira BorBa (cPf/Mf nº 048.681.646-00 - rG 
nº 12327560 - SSP-MG), brasileiro, casado em regime de comunhão par-
cial, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Belém - Pa; Mar-
cElla caTariNa NoVaES dE araÚJo (cPf/Mf nº 436.350.162-68 - rG 
nº 10095209), brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada em 
Belém - Pa, todos com endereço comercial na rodovia arthur Bernardes, 
n° 5555, Tapanã, Belém - Pa; MarcoS fraNciSco dE la crUZ coSTa 
(cPf/Mf nº 082.390.358-33 - rG nº 17.111.069 SSP-SP), brasileiro, ca-
sado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Estrada Muni-
cipal liM-125, Bairro Jaguari, na cidade de limeira - SP, cEP 13480-970, 
na saída da SP 330 km 131 (pista norte da rodovia anhanguera); e TUlio 
diaS BriTo (cPf/Mf nº 293.945.538-43- rG nº 32572486 SSP-SP), brasi-
leiro, solteiro, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, com endereço comercial na alameda Santos, n° 466, São Paulo - SP. 
os diretores não estão incursos em crime algum que vede a exploração de 
atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do código civil, 
do artigo 147 da lei n° 6.404/76 e da instrução cVM n° 367/2002, confor-
me declaração de desimpedimento arquivada na sede da Sociedade. Nada 
mais a tratar, foi encerrada a reunião, que atendeu a todas as formalidades 
legais, da qual se lavrou esta ata. MESa: Marcos francisco de la cruz 
costa - Presidente da Mesa; Beny fiterman - Secretário. a acioNiSTa: 
NoVa aMÉrica HoldiNGS lTda.. Procuradores: christophe Y. f. cadier; 
Beny fiterman. Esta ata é cópia da original lavrada em livro próprio. Mar-
cos francisco de la cruz costa - Presidente da Mesa; Beny fiterman - 
Secretário. JUCEPA - Certifico o Registro em 11/05/2021 - Arquivamento 
20000710296 de 11/05/2021. Protocolo 216409756 de 10/05/2021 - NirE 
15300001188 da empresa aGroPalMa S/a. Maria de fátima cavalcante 
Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 656926
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coMPaNHia reFiNadora da aMaZÔNia
cNPJ/Mf nº 83.663.484/0001-86 - NirE 15 3 0001661 4
aTa da aSSEMBlEia GEral EXTraordiNária
daTa: 15 de abril de 2021. Horário: 10h00. local: Sede Social, rodovia 
arthur Bernardes, n° 5555, Tapanã, Belém - Pa. PrESENÇa: acionistas 
titulares de 100% das ações ordinárias, com direito de voto. MESa: Mar-
cos francisco de la cruz costa - Presidente. Beny fiterman - Secretário. 
ordEM do dia: deliberar sobre a destituição de membro da diretoria. 
DOCUMENTOS LIDOS: Editais de Convocação: Diário Oficial do Estado do 
Pará, edições de 06, 07 e 08 de abril de 2021, nas páginas 73, 85 e 79, 
respectivamente; e diário do Pará, edições de 06, 07 e 08 de abril de 2021, 
nas páginas B12, B12 e B13, respectivamente. dEliBEraÇÃo: as acionis-
tas deliberaram destituir do cargo de diretor da Sociedade, com efeito a 
partir de 31.03.2021, o Sr. cÉSar aUGUSTo ModESTo dE aBrEU (cPf/Mf 
nº 051.507.028-97 - rG nº 13930251 SSP-Pa), brasileiro, casado em re-
gime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, residente e do-
miciliado em Belém - Pa. Em decorrência do acima deliberado, a diretoria 
fica assim constituída, com efeito a partir de 31.03.2021, até a posse dos 
membros eleitos pela assembleia Geral ordinária de 2021: aNdrÉ lUiZ 
dE TolEdo GaSPariNi (cPf/Mf nº 278.759.418-22 - rG nº 25.539.096-8 
SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, enge-
nheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo - SP; JoSÉ Ela-
Nir dE liMa (cPf/Mf nº 000.701.906-82 - rG nº M-164.409 -SSP-MG), 
brasileiro, casado em regime de comunhão universal, advogado, residente 
e domiciliado em São Paulo -SP, ambos com endereço comercial na ala-
meda Santos, n° 466, São Paulo -SP; MarcElla caTariNa NoVaES dE 
araÚJo (cPf/Mf nº 436.350.162-68 - rG nº 10095209), brasileira, soltei-
ra, psicóloga, residente e domiciliada em Belém - Pa, ambos com endereço 
comercial na rodovia arthur Bernardes, n° 5555, Tapanã, Belém - Pa; e 
MarcoS fraNciSco dE la crUZ coSTa (cPf/Mf nº 082.390.358-33 - 
rG nº 17.111.069 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
com endereço comercial na Estrada Municipal liM-125, Bairro Jaguari, na 
cidade de limeira - SP, cEP 13480-970, na saída da SP 330 km 131 (pista 
norte da rodovia anhanguera). os diretores não estão incursos em crime 
algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do 
artigo 1.011, § 1º, do código civil, do artigo 147 da lei n° 6.404/76 e da 
instrução cVM n° 367/2002, conforme declaração de desimpedimento ar-
quivada na sede da Sociedade. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, 
que atendeu a todas as formalidades legais, da qual se lavrou esta ata. 
MESa: Marcos francisco de la cruz costa - Presidente da Mesa. Beny fiter-
man - Secretário. acioNiSTaS: NoVa aMÉrica HoldiNGS lTda. Procura-
dores: christophe Y. f. cadier, Beny fiterman. alfaPar SEcUriTiES iNc. 
Procuradores: christophe Y. f. cadier, fabio alberto amorosino. Esta ata 
é cópia da original lavrada em livro próprio. Marcos francisco de la cruz 
Costa - Presidente da Mesa; Beny Fiterman - Secretário. JUCEPA - Certifico 
o registro em 11/05/2021. arquivamento 20000710291 de 11/05/2021. 
Protocolo 216406498 de 10/05/2021 - NirE 15300016614. Nome da em-
presa: coMPaNHia rEfiNadora da aMaZÔNia. Maria de fátima caval-
cante Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 656927
reBeLo iNdÚstria coMÉrcio e NaVeGaÇÃo Ltda
cNPJ Nº 05.685.961/0001-09
editaL de coNVocaÇÃo asseMBLeia GeraL de sÓcios
ficam convocados os sócios da rEBElo iNdÚSTria coMÉrcio E NaVEGa-
ÇÃo - lTda (“reicon”), a reunirem-se em assembleia Geral Extraordinária 
de Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com a presença de titulares 
de no mínimo três quartos do capital social, no dia 26/05/2021, às 09:30h 
e, em segunda convocação, com qualquer número de titulares do capital so-
cial, no dia 26/05/2021, às 10:00h, na sede da “reicon” sito à rod. arthur 
Bernardes nº 605, Telégrafo, Belém/Pa, para apreciar e deliberar sobre a se-
guinte ordEM do dia: (1) Tomar conhecimento da transferência de quotas 
da sociedade por falecimento de sócio;  (2) Entrada de sócio por sucessão 
na Sociedade; (3) deliberar sobre a inclusão de novas atividades no objeto 
social da sociedade; (4) Deliberar sobre a criação de filiais da sociedade; (5) 
consolidação do contrato Social (6) assuntos Gerais.
rEBElo iNdÚSTria coMÉrcio E NaVEGaÇÃo lTda
Espólio de luiz rebelo Neto
inventariante José rebelo iii
administrador

Protocolo: 656928
editaL de coNVocaÇÃo Para asseMBLeia GeraL eXtraordi-
NÁria de rerratiFicaÇÃo
FaZeNda saNto aMBrÓsio s/a
cNPJ 34.632.893/0001-00
aSSEMBlEia GEral EXTraordiNária dE rErraTificaÇÃo: ficam 
os senhores acionistas convocados a se reunirem em assembleia Ge-
ral Extraordinária de Rerratificação da 11ª Assembleia Geral Ordinária 
e 6ª Extraordinária, a ser realizada em 26/05/2021 às 10:30 horas, 
excepcionalmente no endereço sito a rodovia arthur Bernardes, 605 - 
1º andar, Telégrafo, Belém, Pa, em razão das restrições de circulação 
impostas pela pandemia COVID19, para fins de retificar e ratificar a 6ª 
assembléia Geral Extraordinária ocorrida em 06/05/2021, em razão de 
não ter constado nos editais de convocação publicados nos dias 06, 07 e 
08 de abril de 2021, no Diário Oficial do Estado do Pará nas edições nº 
34.542, fls. 73, 34.544, fls. 85, 34.545, fls. 79 respectivamente, e no 
Amazônia Jornal, no Caderno “Gerais” às fls. 4, 4 e 8, respectivamente, 
e nos editais de rerratificação do edital de convocação que foram publi-
cados nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2021, no Diário Oficial do Estado 
do Pará nas edições nº 34.565, fls. 92, 34.567, fls. 101, 34.569, fls. 113 
respectivamente, e no Amazônia Jornal, no Caderno “Gerais” às fls. 4, 
4 e 4, respectivamente, a indicação expressa de convocação para a 6ª 

assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, mas apenas as matérias 
que seriam deliberadas em caráter extraordinário, bem como, ratificar 
as deliberações da 11ª assembleia Geral ordinária da Sociedade. ordem 
do dia de deliberações: 1) Ratificar a Eleição da Diretoria; 2) Ratificar 
a Aprovação das contas dos Administradores dos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezem-
bro de 2019; 3) Ratificar a Aprovação das Demonstrações Financeiras, 
compostas pelo Balanço Patrimonial, demonstração de resultado dos 
Exercícios, demonstração das Mutações do Patrimônio líquido, demons-
trações dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas dos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezem-
bro de 2019; 4) Ratificar a admissão de novo acionista por sucessão; 5) 
Ratificar a aprovação da abertura de até 03 (três) filiais da sociedade; 
6) Ratificar a aprovação de mudança da marca para ferra do gado da 
fazenda para futura escolha do padrão.
Belém, 17 de maio de 2021
JoSÉ rEBElo iii - diretor-Presidente

Protocolo: 656929
cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato do terMo aditiVo. Processo adMiNistratiVo Nº 
20190016/02. Segundo Termo de aditamento ao contrato nº 20190016.
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Da Vigencia E Da Eficácia, refe-
rente ao contrato nº 20190016, prorrogando a vigência, do mesmo, por 
igual e sucessivo período até o dia 06 de maio de 2022, celebrado entre 
a câmara Municipal de castanhal e a empresa Bruna leticia Saraiva 
Santos MEi, inscrita no cNPJ: 31.20 5.879/0001-31, pelo prazo de 12 
(doze) meses. Valor Total: r$ 36.000,00. fundamentação legal: artigo 
57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. Sérgio leal rodrigues - Presidente da 
câmara Municipal de castanhal.

Protocolo: 656932
cÂMara MUNiciPaL de oUrÉM ParÁ
eXtrato de coNtrato. Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por 
item, PP nº 001/2021 cMo - PP - SrP, oBJETo: contratação de empresas 
para locação diária e mensal de veículos automotores sem condutor, para 
transportes de funcionários e vereadores da câmara Municipal de ourém/
Pa. adjudicado no dia 10/05/2021, Homologado no dia 11/05/2021, coN-
TraTo: 2021-1705-001. data da assinatura do contrato: 17/05/2021, 
Empresa contratada: f. H. da Silva Eireli - Me, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n° 29.653.840/0001-35. Valor do contrato: r$ 59.800,00 (cinquenta e 
nove mil e oitocentos reais). vigência do contrato: 12(doze); meses. Jacob 
alves de oliveira - Presidente da câmara Municipal de ourém/Pá.

Protocolo: 656933
aViso de LicitaÇÃo-cMP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-00002cMP. a cÂMara MUNiciPal 
dE ParaUaPEBaS/Pa-cMP, torna público que às 09:00 horas do dia 31 de 
maio de 2021, realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do 
tipo MENor PrEÇo GloBal, critério de julgamento por loTE, objetivando 
contratação de empresa(s)  especializada na prestação de serviços de ges-
tão digital por meio da  digitalização centralizada de acervo e continuada 
de documentos, com  higienização, tratamento, indexação e classificação 
de imagens digitalizadas,  armazenamento e customização de sistema de 
gerenciamento de documentos  (software), do acervo do departamento 
de arquivo, para atender as necessidades  da câmara Municipal de Pa-
rauapebas, Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. o Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados subsidiariamente nos links: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ http://transparencia.parauapebas.
pa.leg.br/transparencia/processoslicitatorios e/ou no site https://www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/  a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente das 08:00 às 14:00 h. Parauapebas - Pa, 17 de maio 
de 2021.Jerlinês Pereira chaves/Pregoeira/PorTaria 008/2021.

Protocolo: 656729
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de HaBitaÇÃo e reGULariZaÇÃo FUN-
diÁria - seHaB
Portaria Nº 9/2021- seHaB - santarém, 14 de Maio de 2021
a Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, Sra. NEl-
cilENE da SilVa GoMES loPES, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 014/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei 
orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE: art. 1º - designar a servidora abaixo indicado para, com obser-
vância da legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária e a 
empresa contratada para a aquisição de materiais de consumo, expediente 
e informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ha-
bitação e regularização fundiária -SEHaB.
KEila dE oliVEira PEiXoTo PaZ - Matrícula nº 88374.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado a servidora:
PaUlo HENriQUE caSTro GaMBoa - Matrícula nº 88088.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, 
ao décimo quarto dia de maio de dois mil e vinte e um.
NElcilENE da SilVa GoMES loPES
Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária
decreto 014/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 656931
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