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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 1349, de 4 de MarÇo de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 21.444.513,06 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 21.444.513,06 (Vinte e Um Milhões, 
Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Treze reais e Seis 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449051 388.108,84

141012060814918715 - SEdaP 6301 449051 18.750,00

151011339215038842 - SEcUlT 0301 335041 212.000,00

251020306215088153 - Enc. PGE 0301 449093 10.244.800,00

562012163114978366 - iTErPa 0397 449052 837.995,00

672011648214898186 - coHaB 6301 444239 7.005,25

901011030215078288 - fES 0301 339039 520.226,61

901011030215078288 - fES 0301 449052 2.504.572,76

971010312212978339 - SEaP 0306 339047 16.024,60

971010333112978312 - SEaP 0306 339049 5.046,56

971010342115008228 - SEaP 0306 339030 87.792,66

971010342115008228 - SEaP 0306 339036 11.626,48

971010342115008228 - SEaP 0306 339039 332.409,14

971010342115008228 - SEaP 0306 449052 320.572,00

971010342115008228 - SEaP 6301 339030 12.778,56

971010342115008228 - SEaP 6301 339039 20.714,24

971010342115008228 - SEaP 6301 449052 26.322,69

971010342115027663 - SEaP 0306 449051 133.267,84

971010342115028283 - SEaP 0306 339039 4.966.069,62

971010342115028283 - SEaP 6301 339039 554.554,03

971010342115028831 - SEaP 0306 449039 223.876,18

ToTal 21.444.513,06

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de março 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° 34.509, de 
05/03/2021.

d e c r e t o  Nº 1573, 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 SUPEráViT, no 
valor de r$ 3.845.684,95 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.845.684,95 (Três Milhões, oitocen-
tos e Quarenta e cinco Mil, Seiscentos e oitenta e Quatro reais e Noventa 
e cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 600.000,00
071011751214897480 - SEdoP 0301 449051 1.945.684,95
081012781214998317 - SEEl 0301 335041 1.300.000,00

ToTal 3.845.684,95

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1575, 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$ 25.326.491,43 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 25.326.491,43 (Vinte e cinco Mi-
lhões, Trezentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Um reais e 
Quarenta e Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 339039 150.050,00
281010460814918715 - NGPr 0101 449052 385.000,00

562012163114978366 - iTErPa 0301 339030 106.613,33
691012369514987658 - SETUr 0106 449051 8,78
691012369514987658 - SETUr 6101 449051 19,14

901011012212978338 - fES 0103 449052 2.848.708,91
901011030215078877 - fES 0103 445042 21.684.089,12

971010342115027663 - SEaP 6101 449051 152.002,15
ToTal 25.326.491,43

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

151011339215038849 - SEcUlT 0101 339036 150.050,00
271011854214978583 - SEMaS 0106 449052 8,78
562012112212978338 - iTErPa 0301 339039 106.613,33
691012369514987658 - SETUr 0101 339014 19,14

901011012115078310 - fES 0103 449039 100.000,00
901011030215077582 - fES 0103 444042 1.200.000,00
901011030215077582 - fES 0103 449051 6.187.264,00
901011030215078289 - fES 0103 444042 8.414.650,00
901011030215078289 - fES 0103 445042 1.900.000,00
901011030215078289 - fES 0103 449051 2.781.794,91
901011030215078289 - fES 0103 449052 1.300.000,00
901011030215078880 - fES 0103 339030 2.649.089,12

911010412215088240 - SEPlad 0101 339039 152.002,15
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 385.000,00

ToTal 25.326.491,43

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

d e c r e t o Nº 1576, de 17 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$ 790.150,00 para atender à programação constante 
nesse decreto.
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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 valor 
de r$ 790.150,00 (Setecentos e Noventa Mil, cento e cinquenta reais), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0349 449052 790.150,00

                                                                                           ToTal 790.150,00

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

901011030515078302 - fES 0349 449052 790.150,00

                                                                                            ToTal 790.150,00

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: 657436

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 772/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, WaldilSoN ENES coliNS do cargo em comissão de 
coordenador de Gestão de Pessoas, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de Turismo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 773/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/526953,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, MicHElE riBEiro doS SaNToS do cargo em comissão 
de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 2 de junho de 
2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 774/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/527024,
r E S o l V E:
exonerar aNToNio roNaldo rodriGUES do carMo do cargo em comis-
são de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 775/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
i. exonerar NoraliTa BarroS PiNHo dE SoUSa E SilVa do cargo em 
comissão de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária.
ii. nomear raiMUNdo fErrEira BarBoSa NETo para exercer o cargo 
em comissão Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 776/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
i. exonerar faBiaNo dE Sá PiNTo BarBoSa do cargo em comissão de 
diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear NoraliTa BarroS PiNHo dE SoUSa E SilVa para exercer o 
cargo em comissão diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 777/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
i. exonerar THiara dE oliVEira PErEira do cargo em comissão de Ge-
rente Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear WilliaM dE oliVEira NoGUEira para exercer o cargo em co-
missão Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 778/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908
r E S o l V E:
exonerar ValMir VicENTE BaTiSTa PErEira do cargo em comissão de 
Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 779/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
nomear EVaNdro MarTiNS da SilVa para exercer o cargo em comissão de 
coordenador administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 780/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908
r E S o l V E:
exonerar JacilENE aBrEU corrEa do cargo em comissão de coordenador 
de Unidades do interior, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 781/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908
r E S o l V E:
exonerar MiriaM roSE da foNSEca BiTar do cargo em comissão de Ge-
rente de Estatística e orçamento, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 782/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
i. exonerar WilliaM dE oliVEira NoGUEira do cargo em comissão de 
Gerente  administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear afoNSo MaUro SaNTaNa dE oliVEira nomear para exercer 
o cargo em comissão Gerente administrativo de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 783/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
nomear THiara dE oliVEira PErEira para exercer o cargo em comis-
são de coordenador administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 784/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
considerando os termos do Processo nº. 2021/521908,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 492/2021-ccG, de 12 de março de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.517, de 15 de março de 2021, 
que nomeou JoSE GoMES da SilVa NETo  para exercer o cargo em comis-
são de Gerente administrativo de Unidade Prisional, GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 785/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/409375,
r E S o l V E:
i. exonerar JoÃo carloS MENdES da SilVa do cargo em comissão de 
chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 20 de março de 2021.
ii. nomear MaUro EVaNdro MENdES daS cHaGaS para exercer o cargo 
em comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 20 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 786/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/406502,
r E S o l V E:
i. exonerar carloS aUGUSTo lETTiEri do cargo em comissão de Titular 
de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 19 de abril de 2021.
ii. nomear PEdro HENriQUE cUNHa dE aNdradE para exercer o cargo 
em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 19 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 787/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/279872,
r E S o l V E:
i. exonerar aMaNda SoarES daNTaS faria do cargo em comissão de 
chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 2 de março de 2021.
ii. nomear aNToNio carloS SoUZa dE oliVEira para exercer o cargo 
em comissão de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 2 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 788/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/406123,
r E S o l V E:
exonerar raiMUNdo aUGUSTo daMaScENo SoUZa do cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 29 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 789/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/406123,
r E S o l V E:
Nomear EdUardo aUGUSTo PiNHEiro liMa  para exercer o cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 29 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 790/2021-ccG de 18 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/527422,
r E S o l V E:
nomear EdilENE dE SoUZa GoMES para exercer o cargo em comissão de 
chefe de cartório de delegacia, código GEP-daS-011.1, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 31 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 657435

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 346/2021 – di/cMG, 
de 18 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: afuá/Pa; Período: 15 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM r/r claudionor Ma-
ria lobato, cPf nº 174.112.112-49; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 657289
 eXtrato de Portaria Nº 347/2021 – di/cMG, 

de 18 de Maio de 2021
 objetivo: participar como instrutor no Vi cUrSo iNTErNacioNal dE SE-
GUraNÇa dE aUToridadES – 2021; cidade de origem: Brasília/df; des-
tino: Belém/Pa; Período: 23 a 26/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 
(alimentação); Servidor: Modesto Keyson leite lima, cPf nº 686.503.024-
91; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 657290
 eXtrato de Portaria Nº 348/2021 – di/cMG, 

de 18 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: Santarém/Pa; Período: 16 a 20/05/2021; Quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: Sd PM david Emanoel 
costa dos Santos, cPf nº 017.520.712-71; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 657292



 diário oficial Nº 34.588  7 Quarta-feira, 19 DE MAIO DE 2021

eXtrato de Portaria Nº 345/2021 – di/cMG, 
de 18 de Maio de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: oriximiná/Pa; Período: 
15 a 18/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidor: inácio de Souza, cPf nº 106.276.342-49; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 657287
eXtrato de Portaria Nº 349/2021 – di/cMG, 

de 18 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 14 a 15/05/2021; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação); Servidores: cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, 
cPf nº 999.656.662-53 e Sd PM david Emanoel costa dos Santos, cPf 
nº 017.520.712-71; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 657324

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria conjunta nº 04/2021-sePLad/PGe Belém, 17 de maio de 2021
a Secretária de Estado de Planejamento e administração e o Procurador-
Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais...
r E S o l V E M:
art. 1º remover, a contar de 1º de junho de 2021, das atribuições funcio-
nais de BiaNca coSTa SilVa SErrUYa, matrícula nº 5903652/1, ocupante 
do cargo público efetivo de Procurador autárquico e fundacional do Estado 
do Pará, aquelas exercidas junto à Imprensa Oficial do Estado do Pará – 
ioEPa, sem prejuízo e de maneira cumulativa com sua lotação na agência 
de Transporte Metropolitano – aGTraN e no Núcleo de Gerenciamento do 
Transporte Metropolitano – NGTM, conforme estabelecido na Portaria nº
02/2020-SEPLAD/PGE, de 6 de julho de 2020, republicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
art. 2º Esta Portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 656986
Portaria nº 236/2021-PGe.G., de 17 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o artigo 88 da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença paternidade ao Procurador do Estado, 
diego leão Sauma castelo Branco, identidade funcional nº 5902820/2, no 
período de 06.05 a 15.05.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 657193
Portaria coNJUNta Nº 01/2021-sePLad/PGe/iGePreV, 

de 17 de Maio de 2021
a Secretária de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, o Pro-
curador-Geral do Estado – PGE e o Presidente do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo a reforma da previdência e a necessidade de implemen-
tação cogente da previdência complementar pelos Estados;
rESolVEM:
art. 1º constituir Grupo de Trabalho com o escopo de realizar todos os estudos 
e atos, inclusive os prévios à contratação, visando à implementação completa da 
previdência complementar dos servidores públicos do Estado do Pará.
Parágrafo único. o Grupo de Trabalho terá amplos poderes para alcançar os 
objetivos aludidos no caput, podendo inclusive negociar com as instituições.
art. 2º o Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria será composto por 
servidores integrantes do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração – SEPlad, da Procuradoria-Geral do Estado 
– PGE e do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.
art. 3º o Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria será composto pelos 
seguintes membros:
i - pela Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad:
a) GaBriEl PErEZ rodriGUES - coordenador da consultoria Jurídica da 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração; e
b) cláUdia criSTiNa do ValE GUZZo - assessora de análise Normativa;
ii - pela Procuradoria-Geral do Estado – PGE:
a) caroliNa orMaNES MaSSoUd - Procuradora do Estado; e
b) SÉrGio oliVa rEiS - Procurador do Estado;
iii - pelo instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV:
a) dEiViSoN caValcaNTE PErEira - Procurador autárquico; e
b) UTaN diaS dE liMa - Técnico de Estatística e atuária.
Parágrafo único. Poderão ser convocados outros servidores da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, da Procuradoria-
Geral do Estado – PGE e do instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará – iGEPrEV para auxiliar nos trabalhos a serem desenvolvidos pelo 
Grupo de Trabalho.

art. 4º o Grupo de Trabalho será coordenado pela Procuradora do Estado 
carolina ormanes Massoud.
Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos da titular, fica designado 
o Procurador autárquico deivison cavalcante Pereira para responder pela 
coordenação do Grupo de Trabalho.
art. 5º fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publica-
ção desta Portaria, para apresentação dos documentos descritos no art. 1º 
deste normativo.
art. 6º Esta Portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Pará
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657194

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria nº 235/2021-PGe.G., de 17 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o artigo 88 da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à Procura-
dora do Estado izabela linhares Sauma castelo Branco, identidade funcio-
nal nº 5930952/1, no período de 06.05 a 01.11.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 657191

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 234/2021-PGe.G., de 14 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/387294 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 74100.
rESolVE:
coNcEdEr, 14 (quatorze) dias de licença saúde à servidora fernanda Jor-
ge Sequeira, identidade funcional nº 55589643/1, no período de 06.04 a 
19.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 74100 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 656984

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 241/2021-PGe.G., de 18 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
dESiGNar, o servidor flávio Bouth Sanches, id. funcional nº 57214276/1, 
para responder pelo cargo de chefe de Secretaria, código GEP-daS-011.3, 
por motivo de afastamento da titular, Maria antônia oliva alves, identidade 
funcional nº 57197206/2, no período de 18.03 a 25.03.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 657273
Portaria nº 240/2021-PGe.G., de 18 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
dESiGNar, o servidor flávio Bouth Sanches, id. funcional nº 57214276/1, 
para responder pelo  cargo de chefe de Secretaria, código GEP-daS-011.3, 
por motivo de afastamento da titular, Maria antônia oliva alves, identidade 
funcional nº 57197206/2, no período de 01.03 a 14.03.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 657276

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 237/2021 – PGe.G.  Belém (Pa), 18 de maio de 2021.
o ProcUrador-GEral do ESTado,
no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor Bruno rodrigues cardoso, diretor, matrícula nº 
5953641/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
contrato nº 006/2021 – PGE e EMPrESa dE TEcNoloGia da coMUNica-
ÇÃo E iNforMaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na CLÁUSULA DÉCIMA – 
do acoMPaNHaMENTo E fiScaliZaÇÃo, do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor Humberto Bezerra Maia 
filho, coordenador, matrícula nº 5132231/3.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 657294
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coNtrato
.

Publicação do extrato de contrato: 006/2021-PGe
Exercício: 2021
dispensa: nº 002/2021 - PGE
data da assinatura: 18/05/2021
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022
Valor Global: r$ 626.132,40 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e trinta e 
dois reais e quarenta centavos)
dotação orçamentária: funcional Programática:  25101.03.126.1508.8238 
- Elemento de despesa: 339140 – fonte: 0101 e 0301
objeto: Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e comunicação 
da PGE, em conformidade com a Proposta comercial n° 024/2021_V3, 
sendo eles: serviços de internet e link’s de dados de 5, 10 e 13 Mbps (fibra 
óptica), iP válidos através de NaT, hospedagem de Website (revista ele-
trônica) de 5GB e 30GB, hospedagem de servidor virtualizado através de 
rede de comunicação de dados do Estado do Pará e inclusão de serviços, 
permissão de acesso ao mainframe localizado na sede da ProdEPa, atra-
vés de licença de uso de Sistemas Globais.
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa
cNPJ:  05.059.613/0001-18
Endereço:  rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo do 
Estado, distrito de icoaraci, cEP: 66.820-000, Belém/Pará
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral Estado do Pará

Protocolo: 657288

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 239/2021-PGe.G., de 18 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de residual de férias referente ao período aquisitivo 
2018/2019, da Procuradora do Estado cristina Magrin Madalena, identida-
de funcional nº 54196753/1, concedida pela portaria nº 219/2021-PGE.G., 
de 10.05.2021, para o período de 31.05 a 19.06.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 657178

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 220, de 18 de Maio de 2021
o coNSElHo SUPErior da ProcUradoria-GEral do ESTado do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 
Vi, da lei complementar nº 041, de 29 de agosto de 2002, em reunião 
realizada em 23 de abril de 2021, e considerando a manifestação favorável 
da corregedoria-Geral deste Órgão,
rESolVE:
art. 1º Homologar os resultados da avaliação final de Estágio Probatório 
dos Procuradores do Estado GiUlliaNE PiNHEiro corrÊa dE liMa, idE-
Mar cordEiro PEraccHi, JoBSoN dE oliVEira PErEira, lUiZa roSa 
MESQUITA, e confirmá-los na carreira de Procurador do Estado, declaran-
do-os aPToS para o exercício das atribuições do cargo.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor-Geral
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheira
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
MarcUS ViNiciUS NErY loBaTo
conselheiro
criSTiNa MaGriN MadalENa
conselheira
PaUla PiNHEiro TriNdadE
conselheira
GUSTaVo TaVarES MoNTEiro
conselheiro
GaBriElla diNEllY raBElo MarEco
conselheira
GaBriEl PErEZ rodriGUES
conselheiro Suplente
ÂNGElo dEMETriUS dE alBUQUErQUE carraScoSa
aPEPa

Protocolo: 657247
resoLUÇÃo Nº 221, de 18 de Maio de 2021
o coNSElHo SUPErior da ProcUradoria-GEral do ESTado do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso Vi, 
da lei complementar nº 041, de 29 de agosto de 2002, em reunião reali-
zada em 12 de maio de 2021, e considerando a manifestação favorável da 
corregedoria-Geral deste Órgão,
rESolVE:
art. 1º Homologar o resultado da avaliação final de Estágio Probatório 
do Procurador do Estado EDSON DOS SANTOS MATOSO, e confirmá-lo na 
carreira de Procurador do Estado, declarando-o aPTo para o exercício das 
atribuições do cargo.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor-Geral
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheira
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
TaTilla BriTo PaMPloNa
conselheira
criSTiNa MaGriN MadalENa
conselheira
PaUla PiNHEiro TriNdadE
conselheira
GUSTaVo TaVarES MoNTEiro
conselheiro
GaBriElla diNEllY raBElo MarEco
conselheira
ENorÊ corrÊa MoNTEiro
conselheiro
ÂNGElo dEMETriUS dE alBUQUErQUE carraScoSa
aPEPa

Protocolo: 657250

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria N° 050/2021-GaB/seac
Belém Pa, 18 de maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de
24.01.1994, e Prot. PaE 2021/508887,
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço a partir do dia 19/05/2021, o 
gozo de férias – 03/05/2021 a 01/06/2021, referente ao período aquisitivo 
04/05/2020 – 03/05/2021 – do servidor arTUr MaGNo dE carValHo, 
Matrícula 5947830-3, concedida pela PorTaria no 032/2021 – GaB/SEac 
– de 05/04/2021, publicada no doE 34.542 de 06/04/2021, para ser usu-
fruído posteriormente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 18 de maio de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 657015
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

coNtrato
.

eXtrato do terMo coLaBoraÇÃo Nº 001/2021
oBJETo: o presente TErMo dE colaBoraÇÃo, tem por objeto oferecer 
atendimento ambulatoriais, assistência e exames clínicos itinerantes, as 
comunidades carentes, em diversos municípios do Estado do Pará.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: iNSTiTUTo SaÚdE E SUSTENTaBilidadE Ercilia Nico-
dEMoS – iSSEN.
doTaÇÃo orÇaMENTária: o montante total de recursos a serem empre-
gados na execução do objeto do presente Termo de colaboração é de r$ 
4.795.000,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), 
correndo por conta das dotações consignadas no orçamento vigente.
da ViGÊNcia do coNTraTo: a presente Parceria entrará em vigor na 
data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2021.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente Termo será regido pelo disposto na 
lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na lei n° 8.666/1993, lei 
n° 10.520/2002, decreto n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto 
Estadual nº 1.887, de 2017, decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro 
de 2006, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
daTa da aSSiNaTUra: 18/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente fundação ParáPaZ.

Protocolo: 657402
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 401/2021-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 o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 03.05.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/526585,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 05 (cinco) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora KlEYcE STEfaNY do coUTo lEiTE, id. funcional nº. 
57220840/6, ocupante do cargo de coordenador, lotada na Secretaria ad-
junta de Modernização e Gestão administrativa, no período de 03/05/2021 
a 07/05/2021.
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
Portaria Nº 402/2021-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 o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 10.05.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/526585,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 06 (seis) dias de licença para Tratamento de 
Saúde à servidora KlEYcE STEfaNY do coUTo lEiTE, id. funcional nº. 
57220840/6, ocupante do cargo de coordenador, lotada na Secretaria ad-
junta de Modernização e Gestão administrativa, no período de 08/05/2021 
a 13/05/2021.
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: 657054

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2018
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo,com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco,Belém/
Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: Nc coMÉrcio, SErV. E locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUiP. 
EirElli, empresa estabelecida na avenida roberto camelier, n° 439, cEP: 
66033-640, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 08.016.893/0001-75.
oBJETo do adiTiVo: o aditivo de veículos, retornando para o quantitativo 
previsto na cláusula segunda do contrato nº 11/2018, decorrente do Pre-
gão Eletrônico nº 08/2018-SEPlaN.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Programa de Trabalho: 04.121.1508.8890 - fortalecimento Gestão Municipal
Natureza de despesa: 33.90.33 – Passagens e despesas com locomoção
fonte: 0101006355
origem do recurso – Tesouro do Estado
Valor total estimado do contrato: r$ 279.990,00
daTa da aSSiNaTUra: 17/05/2021.
ViGÊNcia: 17/05/2021 à 24/03/2022.
ordENador: SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças – daf/SEPlad

Protocolo: 657127

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021 – sePLad - Pa
Processo nº 2020/715073
PUBLicaÇÃo
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado de Planejamento e admi-
nistração – SEPlad, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste edital e seus anexos.

daTa da aBErTUra: 08 de junho de 2021.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – 
SEPlad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, do dia 19/05/2021, até o dia 08/06/2021.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.gov.br/compras e no Portal Ele-
trônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 657311

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de PLaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo - sePLad
iNSTiTUiÇÃo afETada: PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - PMPa
oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo 3.569,30 m² de área de terreno, pertencente ao Estado do 
Pará, localizado na avenida Goiás, nº 3252, Quadra 448, no Município de 
São félix do Xingu - Pa, e cadastrado no Sistema de Patrimônio imobiliário 
do Estado sob o rPi nº 2824 à Polícia Militar do Estado do Pará - PMPa, 
cabendo a partir da data deste documento, a responsabilidade decorrente 
do uso e posse do referido bem imóvel, conforme os termos do Processo 
Eletrônico nº 2021/388708.
aSSiNaTUra:
HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento e ad-
ministração.
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior, comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021

Protocolo: 657093
eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de PLaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo - sePLad
iNSTiTUiÇÃo afETada: PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - PMPa
oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo 2.683,40 m² de área de terreno, pertencente ao Estado do 
Pará, localizado na rua 4, residencial ipê, s/nº, Quadra aPM-al 03B, no 
Município de Eldorado dos carajás - Pa, e cadastrado no Sistema de Patri-
mônio imobiliário do Estado sob o rPi nº 2825 à Polícia Militar do Estado do 
Pará - PMPa, cabendo a partir da data deste documento, a responsabilida-
de decorrente do uso e posse do referido bem imóvel, conforme os termos 
do Processo Eletrônico nº 2021/242391.
aSSiNaTUra:
HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento e ad-
ministração.
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior, comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021

Protocolo: 657100
eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de PLaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo - sePLad
iNSTiTUiÇÃo afETada: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo - SETUr
oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo 100.495,07 m² de área de terreno, pertencente ao Estado do 
Pará, localizado na avenida fernando Guilhon, s/nº, no Município de San-
tarém - Pa, e cadastrado no Sistema de Patrimônio imobiliário do Estado 
sob o rPi nº 2826 à Secretaria de Estado de Turismo - SETUr, cabendo a 
partir da data deste documento, a responsabilidade decorrente do uso e 
posse do referido bem imóvel, conforme os termos do Processo Eletrônico 
nº 2020/811970.
aSSiNaTUra:
HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento e ad-
ministração.
aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo.
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021

Protocolo: 657101
eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de PLaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo - sePLad
iNSTiTUiÇÃo afETada: PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - PMPa
oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo 1.600 m² de área de terreno, pertencente ao Estado do Pará, 
localizado na Tv. Benedito oliveira, s/nº, no Município de curuçá - Pa, e ca-
dastrado no Sistema de Patrimônio imobiliário do Estado sob o rPi nº 2827 
à Polícia Militar do Estado do Pará - PMPa, cabendo a partir da data deste 
documento, a responsabilidade decorrente do uso e posse do referido bem 
imóvel, conforme os termos do Processo Eletrônico nº 2021/446074.
aSSiNaTUra:
HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento e administração.
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior, comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021

Protocolo: 657107
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edital de convocação para audiência Pública referente aos Projetos 
de lei da revisão do PPa, para o biênio 2022 e 2023, e do orçamento Geral 
do Estado 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Secretaria de Planeja-
mento e administração (Seplad) comunica aos cidadãos e às instituições 
da sociedade que, de acordo com o disposto no art. 48, §1º, i, da lc nº 
101, de 04.05.2000 – lei de responsabilidade fiscal, e no art. 6º da lei 
nº 8.966/19 – lei do Plano Plurianual 2020-2023, realizará aUdiÊNcia 
PÚBlica VirTUal*, nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho de 2021 às 10 horas, ao 
vivo e exclusivo pelo canal do youtube da SepladPa, conforme cronograma 
abaixo:

rEGiÕES daTa Hora
araGUaia, caraJáS E

laGo dE TUcUrUÍ 07/06/2021 10h

MaraJÓ 08/06/2021 10h
BaiXo aMaZoNaS, TaPaJÓS E XiNGÚ 09/06/2021 10h

GUaJará, TocaNTiNS, GUaMá, rio caETÉ E rio caPiM 10/06/2021 10h

É possível participar da audiência Pública Virtual preenchendo o formulário, 
previamente à audiência, no link https://www.seplad.pa.gov.br/ppaonline 
ou pelo aplicativo SepladPa.
Para maiores informações acesse https://seplad.pa.gov.br/revisao-do-p-
pa-2020-2023/
* as audiências ocorrerão exclusivamente de forma virtual em cumprimen-
to às recomendações da oMS.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021
Hana Sampaio Ghassan
Secretária de Planejamento e administração

Protocolo: 657064
eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de PLaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo - sePLad
iNSTiTUiÇÃo afETada: PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - PMPa
oBJETo: formalizar a afetação e a transferência de administração do imó-
vel, medindo 8.400 m² de área de terreno, pertencente ao Estado do Pará, 
localizado na avenida Santa clara, s/nº, Quadra 17 e 18, loteamento San-
ta clara, no Município de Uruará - Pa, e cadastrado no Sistema de Patrimô-
nio imobiliário do Estado sob o rPi nº 2823 à Polícia Militar do Estado do 
Pará - PMPa, cabendo a partir da data deste documento, a responsabilida-
de decorrente do uso e posse do referido bem imóvel, conforme os termos 
do Processo Eletrônico nº 2021/389804.
aSSiNaTUra:
HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento e ad-
ministração.
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior, comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021

Protocolo: 657088
LicitaÇÃo Fase de HaBiLitaÇÃo
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2020
eXtrato de resULtado
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de planejamento, organização, realização, processamento e resulta-
do final para homologação de Concursos Públicos para seleção de candi-
datos à Procuradoria Geral do Estado do Pará, auditoria Geral do Estado 
do Pará, Junta comercial do Estado do Pará e Secretaria de Planejamento 
e administração do Estado do Pará, assim como toda e qualquer logística 
necessária à execução dos serviços, conforme especificações contidas no 
Edital de concorrência Pública n°. 02/2020 e seus anexos.
analisados os documentos apresentados à ocasião da análise e julgamento 
da 2º fase da concorrência do Edital de concorrência Pública n° 02/2020, 
a comissão Especial de licitação, designada através da PorTaria Nº 
307, de 18 de novembro de 2020, publicada no doE Nº 34.416, de 24 de 
novembro de 2020, rESolVE:
1 – dESclaSSificar as empresas habilitadas coNSUlPlaN - consultoria 
e Planejamento em administração Pública - cNPJ de n° 01.185.758/0001-
04 e iBfc - instituto Brasileiro de formação e capacitação de cNPJ nº. 
09.211.443/0001-04 em razão de insuficiência de pontuação mínima no 
quesito “Equipe Técnica”, em conformidade com o subitem 15.3, do anexo 
i, do Edital de concorrência Pública n°. 02/2020, não sendo conhecidas 
suas notas financeiras, conforme quadro 01: Notas Gerais, abaixo apre-
sentado:

QUadro 01: NoTaS GEraiS daS EMPrESaS HaBiliTadaS 

iTEM lici-
Tado

EMPrESaS HaBiliTadaS

iadES aocP cETaP
 coNSUlPlaN iBfc

Nota Nota Nota Nota Nota
Técnica financeira Técnica financeira Técnica financeira Técnica financeira Técnica financeira

 01 – aGE 9,00 10,00 9,00 8.20 10,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00
 02 – JUcEPa 9,00 10,00 9,00 8,20 10,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00

 03 – PGE 9,00 10,00 9,00 8,20 10,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00
 04 - SEPlad 9,00 10,00 9,00 7,87 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- claSSificar as empresas habilitadas iadES - instituto america-
no de desenvolvimento - cNPJ de n° 11.432.298/0001-25, instituto 
aocP – cNPJ de N° 12.667.012/0001-53 e fundação cETaP – cNPJ de 
n° 10.666.828/0001-37 em razão de obtenções de pontuação mínima no 
quesito “Equipe Técnica”, em conformidade com o subitem 15.3, do anexo 

i, do Edital de concorrência Pública n°. 02/2020, sendo conhecidas suas 
Propostas Financeiras e computado suas médias ponderadas finais, em 
conformidade subitem 17,01, do anexo i, do Edital de concorrência Públi-
ca n°. 02/2020, conforme quadro 02, abaixo apresentado: 

QUadro 02: MÉdia PoNdErada fiNal doS iTENS Por liciTaNTE claSSificadoS

iTEM liciTado
NoTa MÉdia PoNdErada daS liciTaNTES claSSificadaS 

 iadES aocP cETaP
 01 – aGE 9,3 8,76 9,42

 02 – JUcEPa 9,3 8,76 9,42
 03 – PGE 9,3 8,76 9,42

 04 - SEPlad 9,3 8,66 9,40

3 – dEclarar vencedora a empresa habilitada fundação cETaP – cNPJ de 
n° 10.666.828/0001-37, em razão da obtenção da Maior Média Ponderada 
final, o quadro resumo abaixo apresenta o conjunto das notas obtidas pela 
empresa vencedora, com base nas normas e procedimentos estabelecidos 
no Edital de concorrência Pública n°. 02/2020, conforme quadro 03, abixo 
apresentado:

QUadro 03: NoTaS fiNaiS da liciTaNTE VENcEdora - fundação cETaP – cNPJ de n° 10.666.828/0001-37

iTEM liciTado
liciTaNTE VENcEdora - fUNdaÇÃo cETaP  

NoTa TEcNica NoTa fiNacEira MÉdia PoNdErada 
fiNal  

 01 – aGE – auditoria Geral do Estado 10,00 8,06
 9,42  

 02 – JUcEPa – Junta comercial do Estado do Pará 10,00 8,06
 9,42  

 03 – PGE – Procuradoria Geral do Estado 10,00 8,06
 9,42  

 04 - SEPlad – Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração 10,00 8,00

 9,40  

os interessados poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comis-
são Especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação deste ato, conforme disposição legal.
a íntegra do resultado da fase de habilitação será encaminhada através 
de correio eletrônico para a empresa participante, e estará disponível no 
endereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br.
Belém (Pa),18 de maio de 2021.
Edemilson fagundes Barbosa
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 657152

retiFicaÇÃo Nº 12 /2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1513 de 29/04/2021, Publicado no d.o.e nº 34.569, de 
30/04/2021.
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
481011957114908929 – SEcTET 0301 445042 100.000,00

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

481011957114908929 – SEcTET 0301 449052 100.000,00

Portaria Nº 123, de 18 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1290, de 25/01/2021, 1563, de 12/05/2021 e 
1573, de 17/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 123, de 18 de Maio de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
SEaP

investimentos 3.152.002,15 302.523,02 0,00 0,00 3.454.525,17
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obras e instalações
 0106 3.000.000,00 302.523,02 0,00 0,00 3.302.523,02
 6101 152.002,15 0,00 0,00 0,00 152.002,15

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 585.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00
 0301 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

SETUr
investimentos 132,07 0,00 0,00 0,00 132,07

obras e instalações
 0106 8,78 0,00 0,00 0,00 8,78
 6101 19,14 0,00 0,00 0,00 19,14
 6301 104,15 0,00 0,00 0,00 104,15

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 5.353.382,30 0,00 0,00 0,00 5.353.382,30

obras e instalações
 0101 2.807.697,35 0,00 0,00 0,00 2.807.697,35
 0301 1.945.684,95 0,00 0,00 0,00 1.945.684,95

outras despesa de 
investimentos

 0301 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
PolÍTica Social

SESPa
investimentos 24.532.798,03 0,00 0,00 0,00 24.532.798,03

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 2.848.708,91 0,00 0,00 0,00 2.848.708,91
outras despesa de 

investimentos
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 21.684.089,12 0,00 0,00 0,00 21.684.089,12

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral
SEcUlT

outras despesas 
correntes 150.050,00 0,00 0,00 0,00 150.050,00

contrato Estimativo
 0101 150.050,00 0,00 0,00 0,00 150.050,00

SEEl
outras despesas 

correntes 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

despesas ordinárias
 0301 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
585.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00

NGPr
 0101 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00
 0301 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

cultura 150.050,00 0,00 0,00 0,00 150.050,00
SEcUlT

 0101 150.050,00 0,00 0,00 0,00 150.050,00
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

1.945.684,95 0,00 0,00 0,00 1.945.684,95

SEdoP
 0301 1.945.684,95 0,00 0,00 0,00 1.945.684,95

Esporte e lazer 4.107.697,35 0,00 0,00 0,00 4.107.697,35
SEdoP

 0101 2.807.697,35 0,00 0,00 0,00 2.807.697,35

SEEl
 0301 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Governança 
Pública 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

SEdoP
 0301 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
132,07 0,00 0,00 0,00 132,07

SETUr
 0106 8,78 0,00 0,00 0,00 8,78
 6101 19,14 0,00 0,00 0,00 19,14
 6301 104,15 0,00 0,00 0,00 104,15

Manutenção da 
Gestão 2.848.708,91 0,00 0,00 0,00 2.848.708,91

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 2.848.708,91 0,00 0,00 0,00 2.848.708,91
Saúde 21.684.089,12 0,00 0,00 0,00 21.684.089,12
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 21.684.089,12 0,00 0,00 0,00 21.684.089,12
Segurança Pública 3.152.002,15 302.523,02 0,00 0,00 3.454.525,17

SEaP
 0106 3.000.000,00 302.523,02 0,00 0,00 3.302.523,02
 6101 152.002,15 0,00 0,00 0,00 152.002,15

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         3.342.747,35 0,00 0,00 0,00 3.342.747,35

0103 - fES - recursos 
ordinários 24.532.798,03 0,00 0,00 0,00 24.532.798,03

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
3.000.008,78 302.523,02 0,00 0,00 3.302.531,80

0301 - recursos ordinários 4.045.684,95 0,00 0,00 0,00 4.045.684,95
6101 - recursos de contra-

partida de convênios 152.021,29 0,00 0,00 0,00 152.021,29

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 104,15 0,00 0,00 0,00 104,15

ToTal 35.073.364,55 302.523,02 0,00 0,00 35.375.887,57

Protocolo: 657437

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 271/2021, de 17/05/2021.
onde se lê: para atender despesas de pronto pagamento deste órgão.
Leia-se: para atender despesas correntes com deslocamento avulso (pas-
sagem e locomoção) em perímetro não urbano, considerando viagem de ser-
vidores deste instituto para diversos Municípios conforme Plano de Expansão.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.587, de 18/05/2021).

Protocolo: 657343

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2021 - iGePreV
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 a possível invasão de terceiros ao sistema da folha de pa-
gamentos do iGEPrEV, detectado pela equipe técnica em novembro de 
2020, com a abertura de processo de sindicância para apuração dos fatos, 
conforme processo nº 2020/974583;
considerando os relatórios já emitidos pelas empresas Equilibrium – em-
presa responsável pelo sistema E-PrEV e iT-ProTEcT, que apesentaram 
fortes indícios de usuários desconhecidos acessarem o sistema E-PrEV e 
também a rede interna deste instituto;
considerando notitia criminis encaminhada à delegacia Geral que, por sua 
vez, designou à delegacia Especializada de investigações de crimes ciber-
néticos para apuração da possível invasão de terceiros ao sistema;
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considerando a eminente necessidade de ampliação dos canais de atendi-
mento e comunicação com o público alvo deste instituto, visando aquisição 
da solução openShift da red Hat.
considerando a otimização e aprimoramento da produtividade, desenvolvi-
mento e a inovação dos sistemas legados do iGEPrEV, integrado a infraes-
trutura local instalada e promovendo a escalabilidade de seus recursos, de 
forma segura, à nuvem corporativa.
considerando o desenvolvimento de soluções modulares e escalonáveis, 
utilizando o openShift, que trazem como principais benefícios para o time 
técnico do iGEPrEV: desenvolvimento e atualização de aplicações em tem-
po reduzido, aumento da disponibilidade dos recursos computacionais, tor-
nando o ambiente menos suscetível a falhas operacionais, aproveitar me-
lhor os recursos computacionais, redução de custos, como consequência 
imediata do item anterior, ciclo de atualizações do ambiente menor e mais 
rápido, flexibilização e automatização de funções/módulos distribuídos en-
tre as soluções tecnológicas implantadas, Normatização do ambiente em 
produção, contribuindo para a manutenção de uma equipe técnica homo-
gênea e atualizada a novas soluções tecnológicas.
considerando os benefícios diretos que o iGEPrEV terá na aquisição desta 
solução se aplicam em seu maior ativo operacional: segurança e dispo-
nibilidade operacional das informações salvaguardadas a esta autarquia.
considerando, ainda, como benefícios diretos: adesão a solução robusta e 
segura, líder de mercado, preparada para sustentar as soluções tecnológi-
cas existentes e futuras; Governança eficaz de seus sistemas, Conformida-
de com ambiente legado, aumento da produtividade com a automatização 
contínua de processos diários identificados.
rESolVE:
HoMoloGar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 06/2021 – iGEPrEV
oBJETo: aquisição de subscrição de produtos de software e serviços da 
linha Red Hat, de acordo com as especificações e quantitativos previstos 
em Termo de referência.
EMPrESa VENcEdora: SYSTEM MaNaGEr TEcNoloGia EM iNforMaTi-
ca lTda, cNPJ 10.858.890/0001-20, foi a vencedora do item 01 (único), 
pelo critério de menor preço global, no valor total de r$ 5.704.517,57 
(cinco milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e 
cinquenta e sete centavos).
Valor Total do Pregão Eletrônico nº 06/2021 – iGEPrEV: r$ 5.704.517,57 
(cinco milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e 
cinquenta e sete centavos).
Belém (Pa), 19 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657222

diÁria
.

Portaria Nº 275 de 18 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 2021/515413 (PaE), de 13/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor douglas Gonçalves de Mi-
randa, matrícula nº 5912162/1, a viajar ao município de Santarém/Pa, no 
período de 15/05/2021 a 22/05/2021, a fim de acompanhar o serviço de 
atendimento de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão e 
outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 7 e ½ (sete e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657082
Portaria Nº 273 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 2021/512111 (PaE), de 13/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula nº 
5946380/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional-Ma-
rabá/PA, a viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 18/05/2021, a fim 
de realizar visita técnica ao Núcleo regional de castanhal/Pa, dentro do 
projeto de expansão do Instituto, para verificação das necessidades e ali-
nhamentos finais para a inauguração.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657020
Portaria Nº 274 de 18 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 n° 2021/453966 (PaE), de 29/04/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento 
constante na PorTaria Nº 236/2021, de 03/05/2021, publicada no doE 
nº 34.572, de 04/05/2021, para o servidor Max Wender campelo de 
oliveira, matrícula nº 57204785/3, servidor da Secretaria de Estado de 

Educação – SEdUc, ocupante do cargo de Motorista, que permanecerá no 
município de Santarém/Pa, no período de 10/05/2021 a 29/05/2021, com 
o objetivo de conduzir o caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 19 (dezenove) diárias ao servidor citado acima, considerando a 
prorrogação do deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657041
Portaria Nº 277 de 18 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 n° 2021/484331 (PaE), de 06/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento 
constante na PorTaria Nº 248/2021, de 06/05/2021, publicada no doE 
nº 34.576, de 07/05/2021, para a servidora Paula Karolina Gonçalves Gaia, 
matrícula nº 5942895/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
que permanecerá no município de Santarém/Pa, no período de 15/05/2021 
a 29/05/2021, a fim de realizar o serviço de atendimento de beneficiários 
sobre processos de aposentadoria, pensão e outros, no caminhão – 
Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 14 (quatorze) diárias à servidora citada acima, considerando a 
prorrogação do deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657136
Portaria Nº 276 de 18 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 n° 2021/484418 (PaE), de 06/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento 
constante na PorTaria Nº 249/2021, de 06/05/2021, publicada no doE 
nº 34.576, de 07/05/2021, para a servidora aurelene da conceição da 
cruz Martins, matrícula nº 5951745/1, ocupante da função de assistente 
administrativo, que permanecerá no município de Santarém/Pa, no período 
de 15/05/2021 a 29/05/2021, a fim de realizar o serviço de atendimento 
de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão e outros, no 
caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 14 (quatorze) diárias à servidora citada acima, considerando a 
prorrogação do deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657138
Portaria Nº 279 de 18 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os Processos n° 2021/476427, de 05/05/2021 e nº 
2021/518744 (PaE), de 14/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor avanildo William costa Si-
queira, matrícula nº 5949127/2, ocupante da função de assistente ad-
ministrativo, a viajar do município de Paragominas/Pa para o município 
de capitão Poço/Pa, ambos os municípios pertencentes ao Grupo B, no 
período de 15/05/2021 a 22/05/2021, com o objetivo de realizar o serviço 
de atendimento de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão 
e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii - coNcEdEr, a título de complementação das diárias concedidas através 
da Portaria n° 245/2021, de 06/05/2021, publicada no doE n° 34.576, de 
07/05/2021, de acordo com as bases legais vigentes, 07 (sete) diárias ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657331
Portaria Nº 280 de 18 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os Processos n° 2021/476343, de 05/05/2021 e nº 
2021/518983 (PaE), de 14/05/2021.
rESolVE:
 i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Evanisson da costa Silvia 
Junior, matrícula nº 5951786/1, ocupante da função de assistente admi-
nistrativo, a viajar do município de Paragominas/Pa para o município de 
capitão Poço/Pa, ambos os municípios pertencentes ao Grupo B, no perí-
odo de 15/05/2021 a 22/05/2021, com o objetivo de realizar o serviço de 
atendimento de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão e 
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outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii - coNcEdEr, a título de complementação das diárias concedidas através 
da Portaria n° 246/2021, de 06/05/2021, publicada no doE n° 34.576, de 
07/05/2021, de acordo com as bases legais vigentes, 07 (sete) diárias ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 657337

oUtras MatÉrias
.

ata da 3ª reunião ordinária
conselho estadual de Previdência

reunião solicitada 
por:

ilton Giussepp Stival Mendes da 
rocha lopes da Silva Tipo de reunião: ordinária

condução: ana rita dopazo antonio José 
lourenço redator da ata: Nadia rocha

conselheiros:

ana rita dopazo antonio José lourenço – Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará (Membro Suplente)
Thainná Magalhães de alencar – representante da Secretaria de Planejamento e administração do Estado do 
Pará (Membro Suplente)
ivan Silveira da costa – representante do Ministério Público de Estado do Pará (Membro Titular)
Sandra Suely Silva dos Santos – representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Suplente)
adriana franco Borges Gouveia – representante da Procuradoria Geral do Estado do Pará (Membro Titular)
Maria José Santa Maria Moraes – representante do Sindicato dos delegados de Polícia do Pará (Membro Titular)
carlos Evandro Moraes Palheta – representante do Sindicato dos Servidores da Execução das Medidas Socioedu-
cativas do Estado do Pará (Membro Titular)

assunto: abertura
observada a existência de quórum, foi declarada aberta terceira reunião ordinária do conselho Estadual de Previdência, 

por videoconferência, procedida pela Procuradora-chefe do iGEPrEV, ana rita dopazo.

Pauta: relatório Mensal de investimen-
tos – fevereiro/2021 relator: Kelly Silva

a Procuradora-chefe do iGEPrEV, ana rita dopazo, iniciou a sessão informando que a coordenadora do Núcleo Gestor de 
investimentos, Kelly Silva, fará a apresentação do relatório Mensal de investimentos do iGEPrEV, referente ao mês de fe-
vereiro de 2021. a coordenadora iniciou informando que a Meta atuarial no mês de fevereiro foi de 1,11% (um vírgula onze 
por cento), expondo, também, a Evolução do Patrimônio líquido das carteiras, onde o fUNPrEV apresentou o Patrimônio 
líquido de r$4.218.463.132,58 (quatro bilhões, duzentos e dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cento 
e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e o fiNaNPrEV apresentou o Patrimônio líquido de r$183.150.722,31 
(cento e oitenta e três milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos). Quanto às 
aplicações, a coordenadora ressaltou que a arrecadação previdenciária foi de r$1.627.203,71 (um milhão, seiscentos e 
vinte e sete mil, duzentos e três reais e setenta e um centavos), que o recurso de amortizações foi de r$9.984.545,90 
(nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), a realocação 
estratégica foi de r$335.032.349,99 (trezentos e trinta e cinco milhões, trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e noventa e nove centavos) e a realocação por desenquandramento foi de r$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), 
totalizando r$381.644.099,60 (trezentos e oitenta e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, noventa e nove 
reais e sessenta centavos). No que tange aos resgates, a coordenadoria informou que a realocação estratégica e por 
desenquadramento teve os mesmos valores das aplicações, totalizando r$370.032.349,99 (trezentos e setenta milhões, 
trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Em seguida, a coordenadora apresentou 
a distribuição de recursos por benchmarking, destacando que houve uma pequena diminuição no valor dos recursos apli-
cados em renda fixa, que caíram de um percentual de 80,93% para 78,37% no mês de fevereiro, e consequente aumento 
no valor dos recursos aplicados em renda variável, que saltaram de 19,07% para 21,63%, ponderando que a equipe de 
investimentos estima que os recursos aplicados em renda variável tenham um bom desempenho e melhorem até final do 
ano de 2021 com a expectativa do fim da pandemia de COVID-19. A Coordenadora apresentou também a tabela descritiva 
das aplicações e resgates realizadas no mês de fevereiro, tanto na carteira do fUNPrEV como do fiNaNPrEV, pontuando 
que tais informações estão descritas na íntegra do relatório de investimentos enviado ao colegiado com antecedência. 
a coordenadora ressaltou que no mês de fevereiro não houve transferência de recursos do fUNPrEV para o fiNaNPrEV, 
uma vez que não houve rendimento da carteira fUNPrEV nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. a coordenadora 
apresentou ainda o gráfico de evolução de patrimônio líquido do FUNPREV e FINANPREV, salientando que o rendimento 
de ambas as carteiras foi negativo no mês de fevereiro. a coordenadora informou que a distribuição de recursos por 
Seguimento na carteira do fUNPrEV foi de 78,4% (setenta e oito vírgula quatro por cento) em renda fixa e 21,6% (vinte 
e um vírgula seis por cento) em renda Variável. Quanto ao fiNaNPrEV, o analista informou que a distribuição de recursos 
por Seguimento foi de 100% (cem por cento) em renda fixa, uma vez que os recursos constantes no fiNaNPrEV são 
provenientes da arrecadação dos Poderes e podem ser solicitados a qualquer momento, o que justifica suas aplicações 
em fundos de renda fixa com liquidez diária.. Quanto à distribuição de recursos por instituição financeira, a Coordenadora 
informou que no mês de fevereiro/2021 os destaques foram Banco do Brasil com 28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e 
três por cento), caixa Econômica federal com 29,32% (vinte e nove vírgula trinta e dois por cento) e itaú com 21,93% 
(vinte e um vírgula noventa e três por cento). a coordenadora salientou que a participação por fundo Previdenciário foi 
de 95,32% (noventa e cinco vírgula trinta e dois por cento) no fUNPrEV e de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por 
cento) no fiNaNPrEV. Na conjuntura Econômica do mês de fevereiro, a coordenadora destacou a trajetória da taxa de 
juros e da inflação se tornaram o principal tema do cenário global, junto o dilema de crescimento econômico e inflação sem 
controle. Salientou que, para os mercados e sociedades, vencer a coVid-19 é a estratégia econômica e política dominante. 
Quando ao Brasil, a coordenadora informou que o avanço da coVid-19, o atraso da vacinação, a limitação do portfólio 
de vacinas disponíveis, o possível colapso do sistema de saúde e a descoordenação do combate ao coronavírus tornam a 
missão de normalização da vida econômica no país ainda mais difícil. a coordenadora apresentou também a performance 
dos índices de referência de renda fixa e renda variável, demonstrando que apenas dois índices tiveram sua meta positiva, 
contudo ainda abaixo da meta atuarial do mês de fevereiro. a coordenadora informou que o desempenho do fUNPrEV por 
estratégia foi de -0,59% (menos zero vírgula cinquenta e nove por cento) e a contribuição em renda fixa foi de -0,75% 
(menos zero vírgula setenta e cinco por cento), ressaltando que, apesar de todas as estratégias estarem no terreno nega-
tivo, a alocação dinâmica cumpriu seu papel de segurar a volatilidade, acomodando com a menor queda. Já a contribuição 
em renda variável foi de +0,18% (mais zero vírgula dezoito por cento), com os estruturados diversificando o risco com 
ativos na economia real em destaque, Bolsa internacional, Multimercado Exterior em dólar e Multimercado Brasil positivo 
com a Bolsa Brasil em forte queda. Quanto às perspectivas, a coordenadora informou que a ausência de alternativas com 
rendimento real positivo impõe a atratividade dos ativos de risco para o cumprimento da meta atuarial, com a adição ao 
portfólio de gestão ativa e diversificação em classes de ativos, estratégias, geografias e moedas. Por fim, a Coordenadora 
apresentou as faixas de alocação dos recursos em 2021 quanto ao gerenciamento de risco, ressaltando que todas as estra-
tégias obedecem às determinações da Política de investimentos de 2021. a Procuradora-chefe do iGEPrEV questionou ao 
colegiado se possuíam alguma dúvida relacionada ao relatório. a conselheira Thainná alencar informou que compreende 
a apresentação realizada pelo Núcleo de investimentos do iGEPrEV, contudo acredita ser necessário que o conselho seja 
capacitado em investimentos, para de fato deliberar sobre o tema. Ponderou que já foi solicitado ao iGEPrEV um curso de 
certificação CPA-10 para os Conselheiros, e que até o momento não receberam um posicionamento quanto à realização do 
curso. a Procuradora-chefe ana rita dopazo sugeriu que uma nova solicitação formal, em nome do conselho, seja enviada 
à Presidência do iGEPrEV reforçando o pedido.

deliberação: 

os conselheiros deliberaram pela aprovação do relatório Mensal de investimentos, referente ao mês 
de fevereiro de 2021, solicitando que uma cópia da ata de reunião seja encaminhada à Presidência 

do IGEPREV a fim de reiterar o pedido de inscrição dos Conselheiros em curso de Certificação 
cPa-10.

Pauta: avaliação atuarial relator: Mário rattes
a Procuradora-chefe do iGEPrEV informou que o Técnico em Estatística e atuária do instituto fará a apresentação da 
avaliação atuarial de 2021, juntamente com o atuário Mário rattes, da Vesting consultoria. o atuário Mário rattes 

iniciou a apresentação informando que a avaliação é realizada usando como data base 31 de dezembro de 2020, levando 
em consideração os dois planos financeiros e a segregação de massas, bem como os benefícios de aposentadorias e 

pensões. o atuário ressaltou que a avaliação contempla os dados de todos os servidores ativos e inativos e pensionistas, 
e seus respectivos dependentes, vinculados ao rPPS, de todos os poderes, entidades e órgãos do ente federativo. 

Salientou que os documentos, bancos de dados e informações que deram suporte à avaliação e reavaliações atuariais 
permanecem arquivados na unidade gestora do rPPS, e podem ser solicitados pela SrPPS a qualquer tempo. informou 
ainda que é importante manter a base de dados atualizada para que os resultados possam refletir adequadamente as 
obrigações atuariais do rPPS. Ponderou que avaliação é segregada de acordo com o vínculo de cobertura (rPPS civil e 
SPS Militar). o atuário apresentou os números de ativos, aposentados e pensionistas do fiNaNPrEV, nos anos de 2019 
e 2020, descrevendo a quantidade, idade atual e valor do benefício/salário. Quanto ao fUNPrEV, o atuário apresentou 
os números de ativos e pensionistas, nos anos de 2019 e 2020, descrevendo também a quantidade, idade atual e valor 
do benefício/salário. o atuário apresentou as hipóteses atuariais para o fiNaNPrEV e fUNPrEV, de acordo com os dados 

dos demonstrativos de resultado da avaliação atuarial de 2020 e 2021, ressaltando que as hipóteses continuam as 
mesmas de 2020 em relação a 2021.  dentre as hipóteses avaliadas estão a mortalidade de válidos, mortalidade de 

inválidos, entrada em invalidez, novos entrados, família média, taxa de juros, taxa de crescimento real dos salários por 
mérito, taxa de crescimento real dos salários por produtividade, taxa de crescimento real dos benefícios, fator de deter-
minação do valor real dos salários, fator de determinação do valor real dos benefícios e idade de início da fase de con-

tribuição. O Atuário apresentou também os regimes financeiros para os benefícios do FUNPREV e FINANPREV, de acordo 
com os dados dos demonstrativos de resultado da avaliação atuarial de 2020 e 2021, ressaltando que os regimes 

continuam os mesmos de 2020 em relação a 2021. dentre os benefícios avaliados estão a aposentadoria programada, 
pensão de aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e pensão de ativo. 

o atuário apresentou também os resultados do fUNPrEV e fiNaNPrEV, de acordo com os dados dos demonstrativos de 
resultado da avaliação atuarial de 2020 e 2021. Quanto aos Planos de custeio de 2021, o atuário informou que o no 

Plano financeiro a contribuição do Estado é de 23% (civil), a contribuição do servidor ativo é de 145, a contribuição do 
inativo é 14% sobre o excesso do teto do rGPS e a contribuição do pensionista é 14% sobre o excesso do teto do rGPS. 
No que tange ao Plano Previdenciário, informou que a contribuição do Estado é de 145, a contribuição do servidor ativo 

é 14%, a contribuição do inativo civil é 14% sobre o excesso do teto do rGPS e a contribuição do pensionista civil é 14% 
sobre o excesso do teto do rGPS. o atuário apresentou também os dados do Sistema de Proteção Social dos Militares, 

contemplando os números de ativos, aposentados e pensionistas do fiNaNPrEV, nos anos de 2019 e 2020, descrevendo 
a quantidade, idade atual e valor do benefício/salário e do fUNPrEV, contemplando os números de ativos e inativos, nos 
anos de 2019 e 2020, descrevendo também a quantidade, idade atual e valor do benefício/salário. o atuário apresentou 

também as hipóteses atuariais do Sistema de Proteção Social dos Militares do fUNPrEV e fiNaNPrEV, bem como os 
regimes financeiros e resultados, de acordo com os Demonstrativos de Resultado da Avaliação Atuarial de 2020 e 2021. 
Quanto aos Planos de custeio de 2021 para o Sistema de Proteção Social dos Militares, o atuário informou que no Plano 

financeiro a contribuição do militar ativo é 10,50%, dos inativos e pensionistas é 10,50% e aportes do estado para 
custeio da folha de benefícios. Quanto ao Plano Previdenciário, o atuário informou que a contribuição do militar ativo é 
10,50%, bem como dos inativos e pensionistas sobre a totalidade dos benefícios e aportes do estado para custeio da 
folha de benefícios. o atuário encerrou sua apresentação, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

deliberação: os conselheiros aprovaram a avaliação atuarial, agradecendo ao atuário pela apresentação, 
ressaltando que foi bastante clara e concisa.

       

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do iGEPrEV deu por encerrada a 
reunião. Para constar, eu, Nadia Patricia da Silva rocha, Secretária de con-
selho do iGEPrEV, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros 
do conselho Estadual de Previdência.
Belém, 08 de abril de 2021.
ana rita dopazo antonio José lourenço
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
(Membro Suplente)
Thainná Magalhães de alencar
representante da Secretaria de Planejamento e administração do Estado 
do Pará (Membro Suplente)
ivan Silveira da costa
representante do Ministério Público de Estado do Pará (Membro Titular)
Sandra Suely Silva dos Santos
representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Suplente)
adriana franco Borges Gouveia
representante da Procuradoria Geral do Estado do Pará (Membro Titular)
Maria José Santa Maria Moraes
representante do Sindicato dos delegados de Polícia do Pará (Membro Titular)
carlos Evandro Moraes Palheta
representante do Sindicato dos Servidores da Execução das Medidas So-
cioeducativas do Estado do Pará (Membro Titular)
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Gustavo Tavares Monteiro – representante da Procuradoria Geral do Estado do Pará (Membro Suplente)
Maria José Santa Maria Moraes – representante do Sindicato dos delegados de Polícia do Pará (Membro 

Titular)
Sandra Brazão e Silva Bechara rocha – representante da federação de associações de aposentados e 

Pensionistas do Estado do Pará (Membro Titular)
claudio Seabra Gomes – represente da associação dos Servidores da assembleia legislativa do Estado 

do Pará  (Membro Suplente)
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assunto: abertura

observada a existência de quórum, foi declarada aberta quarta reunião ordinária do conselho Estadual de Previdência, 
por videoconferência, procedida pela Procuradora-chefe do iGEPrEV, ana rita dopazo.

Pauta: relatório Mensal de investimentos – Mar-
ço/2021 relator: Elvira Scapin

a Procuradora-chefe do iGEPrEV, ana rita dopazo, iniciou a sessão informando que a analista de investimentos, Elvira 
Scapin, fará a apresentação do relatório Mensal de investimentos do iGEPrEV, referente ao mês de março de 2021. 
a analista iniciou informando que a Meta atuarial no mês de março foi de 1,18% (um vírgula dezoito por cento), ex-
pondo, também, a Evolução do Patrimônio líquido das carteiras, onde o fUNPrEV apresentou o Patrimônio líquido de 
r$4.238.751.813,16 (quatro bilhões, duzentos e trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e treze 
reais e dezesseis centavos) e o fiNaNPrEV apresentou o Patrimônio líquido de r$195.730.397,92 (cento e noventa e cinco 
milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e noventa e sete e dezesseis centavos). Quanto às aplicações no fUNPrEV, a 
analista ressaltou que a arrecadação previdenciária foi de r$6.133.341,12 (seis milhões, cento e trinta e três mil, trezentos 
e quarenta e um reais e doze centavos), que o recurso de amortizações foi de r$176.538,18 (cento e setenta e seis mi, 
quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) e o resgate da taxa de administração foi de r$1.969.770,00 (um milhão, 
novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta reais). Quanto ao fiNaNPrEV, a analista informou que a aplicação 
do saldo positivo dos poderes foi de r$13.161.368,55 (treze milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e cinco centavos) e que o resgate dos poderes (alEPa) foi de r$661.364,13 (seiscentos e sessenta e um 
mil, trezentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). Em seguida, a analista informou que o rendimento do fUNPrEV 
no mês de março foi positivo, no valor r$16.125.109,47 (dezesseis milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e nove reais e 
quarenta e sete centavos). a coordenadora apresentou também a tabela descritiva das aplicações e resgates realizadas no 
mês de fevereiro, tanto na carteira do fUNPrEV como do fiNaNPrEV, pontuando que tais informações estão descritas na 
íntegra do relatório de investimentos enviado ao colegiado com antecedência. a analista ressaltou que no mês de março 
não houve transferência de recursos do fUNPrEV para o fiNaNPrEV, uma vez que não houve rendimento da carteira 
FUNPREV nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A Analista apresentou ainda o gráfico de evolução de patrimônio líquido 
do fUNPrEV e fiNaNPrEV, salientando que o rendimento de ambas as carteiras foi positivo no mês de março. a analista 
informou que a distribuição de recursos por Seguimento na carteira do fUNPrEV foi de 77,8% (setenta e sete vírgula 
oito por cento) em renda fixa e 22,2% (vinte e dois vírgula dois por cento) em renda Variável. Quanto ao fiNaNPrEV, a 
analista informou que a distribuição de recursos por Seguimento foi de 100% (cem por cento) em renda fixa, uma vez 
que os recursos constantes no fiNaNPrEV são provenientes da arrecadação dos Poderes e podem ser solicitados a qualquer 
momento, o que justifica suas aplicações em fundos de renda fixa com liquidez diária. Quanto à distribuição de recursos 
por instituição financeira, a Analista informou que no mês de março/2021 os destaques foram Banco do Brasil com 28,55% 
(vinte e oito cinquenta e cinco por cento), caixa Econômica federal com 29,19% (vinte e nove vírgula dezenove por cento) 
e itaú com 22,04% (vinte e dois vírgula zero quatro por cento). a analista salientou que a participação por fundo Previden-
ciário foi de 95,30% (noventa e cinco vírgula trinta por cento) no fUNPrEV e de 4,70% (quatro vírgula setenta por cento) 
no fiNaNPrEV. Na conjuntura Econômica do mês de março, a analista destacou que o cenário econômico depende do ritmo 
de vacinação nos países, e que existe a preocupação de uma nova onda de contágio no continente europeu. a analista 
ressaltou que há um otimismo em relação às economias norte-americanas e chinesa. Quanto ao Brasil, a analista informou 
que foi o pior mês da pandemia para o país, com o aumento do número de casos e de mortos provocados pela coVid-19, 
impactando no mercado financeiro com o IPCA em +0,93% (mais zero vírgula noventa e três por cento), acumulado em 
doze meses a 6,10% (seis vírgula dez por cento), acima do limite máximo da meta de inflação de 5,25% (cinco vírgula vinte 
e cinco por cento). A Analista apresentou também a performance dos índices de referência de renda fixa e renda variável, 
demonstrando que apenas três índices de renda fixa tiveram sua meta positiva, enquanto todos os seis índices de renda 
variável superaram a meta atuarial de 1,18% (um vírgula dezoito por cento). a analista informou que o desempenho do 
fUNPrEV por estratégia foi de +0,38%% (mais zero vírgula trinta e oito por cento) e que nenhum dos fundos da carteira de 
renda fixa apresentou desempenho positivo em relação à Meta Atuarial no mês e no ano. Ponderou que na Renda Variável 
79% (setenta e nove por cento) dos fundos apresentaram resultado acima da meta atuarial e 21% (vinte e um por cento) 
anual. Salientou que os fundos da Bolsa Brasil tiveram as maiores contribuições no mês, mas que no ano estão negativos 
em relação à meta atuarial. No segmento de fundo Estruturado, a analista informou que o destaque positivo foi dos fundos 
BTG Pactual infraestrutura ii e Kinea Private Equity que apresentam, no ano, desempenho superior à meta atuarial. Quanto 
ao fundo BBif Master, a analista informou que, apesar de apresentar desempenho positivo no ano, é considerado um fundo 
ilíquido e encontra-se em recuperação dos seus ativos. Quanto às perspectivas, a analista informou que a ausência de 
alternativas com rendimento real positivo impõe a atratividade dos ativos de risco para o cumprimento da meta atuarial, 
com a adição ao portfólio de gestão ativa e diversificação em classes de ativos, estratégias, geografias e moedas. Por fim, a 
analista apresentou as faixas de alocação dos recursos em 2021 quanto ao gerenciamento de risco, ressaltando que todas 
as estratégias obedecem às determinações da Política de investimentos de 2021.

deliberação: os conselheiros deliberaram pela aprovação do relatório Mensal de investimentos, referente ao mês de 
março de 2021.

Pauta:
Proposta de critérios de avaliação dos relatórios 

do Núcleo de controle interno do iGEPrEV relator: leonardo lima

a Procuradora-chefe do iGEPrEV informou que o coordenador do Núcleo de Planejamento, leonardo lima, fará a apre-
sentação da Proposta de critérios de avaliação dos relatórios Produzidos pelo Núcleo de controle interno do iGEPrEV. o 
coordenador deu início à apresentação informando que essa proposta de critérios de avaliação visa atender às exigências 
do Pró-Gestão, o qual tem sua base legal conforme disposto nas Portarias nº 185 de 14 de maio de 2015 e nº 20.532 de 
08 de setembro de 2020. O Coordenador ressaltou que o Estado do Pará aderiu ao Pró-Gestão em 2019, a fim de adquirir 
a Certificação que reconhece as boas práticas da gestão adotada pelos RPPS’s. O Coordenador explicou que o processo 
de certificação é avaliado por uma certificadora externa, devidamente credenciada pela Secretaria de Previdência, a fim 
de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, em seus respectivos níveis 
de aderência. o coordenador ressaltou que o Pró-Gestão tem como objetivos incentivar os rPPS a adotarem melhores 
práticas de gestão previdenciária, proporcionar maior controle dos seus ativos e passivos, promover mais transparência no 
relacionamento com os segurados e a sociedade, definir os padrões efetivos de governança, estabelecer critérios relativos 
às competências e habilidades requeridas dos gestores e membros dos conselhos e definir padrões de controle e de qua-
lidade aplicados à gestão previdenciária. Ponderou que a Certificação tem como vantagens a melhoria na organização das 
atividades e processos, o aumento da motivação por parte dos colaboradores, o incremento da produtividade, redução de 
custos e retrabalho, transparência e facilidade de acesso à informação, a perpetuação de boas práticas, pela padronização, 
o reconhecimento no mercado onde atua, o auxílio na manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, além de 
que, com a certificação, o RPPS tem a possibilidade de aumentar os percentuais de aplicação em determinadas categorias 
de fundos de investimentos (resolução cMN n° 4.695/2018 - § 9 do art. 8º). o coordenador apresentou as dimensões 
do Pró-Gestão e o número total de ações a serem desenvolvidas pelo Instituto para atingir o nível 2 de certificação. O 
Coordenador explicou que a certificação terá validade de 3 anos, devendo ser renovada ao final desse período, ponderando 
que, se durante a sua vigência, o RPPS obtiver a alteração para um nível superior da certificação, esta será considerada 
como nova certificação para fins de contagem do prazo de validade. O Coordenador informou que fez essa breve introdução 
sobre o Pró-Gestão, para que os conselheiros compreendam a necessidade de estabelecer os critérios de avaliação dos rela-
tórios do Núcleo de Controle Interno, visando o cumprimento de uma das ações necessárias à certificação. O Coordenador 
então apresentou ao colegiado a minuta de resolução que dispõe sobre os critérios de avaliação e validação dos relatórios 
produzidos pelo Núcleo de Controle Interno, para efeito de certificação no Programa Pró-Gestão RPPS, explicando que o 
objetivo do documento é estabelecer os critérios de avaliação e validação dos relatórios produzidos pelo controle interno, 
para efeito da certificação no Programa Pró-Gestão RPPS, conforme estabelecido no item 3.1.4 do respectivo Manual 
(versão 3.2). Esclareceu que, após validado e homologado pelo conselho Estadual de Previdência – cEP, será a ferramenta 
e o método que dará conformidade aos relatórios do Núcleo de controle interno do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV/Pa, destinados a atender aos requisitos do Programa Pró-Gestão rPPS. o coordenador 
apresentou também o conceito de controle interno constante no Manual do Pró-Gestão rPPS (versão 3.2), para melhor 
compreensão do papel desenvolvido pelo Núcleo de Controle Interno, a fim de subsidiar análise dos critérios propostos. O 
coordenador ressaltou que o Núcleo de controle interno, enquanto setor essencial ao aperfeiçoamento da gestão pública, 
deve contribuir para o diagnóstico dos processos desenvolvidos na entidade, sob uma visão sistêmica, buscando a melhoria 
dos processos existentes, pela introdução de padrões de qualidade, destacando o cumpre destacar o conceito de processo 
constante no Manual do Pró-Gestão rPPS (versão 3.2). o coordenador informou que os relatórios produzidos pelo Núcleo 
de controle interno deverão compreender a análise de conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as 
ações atendidas na auditoria de certificação, sem prejuízo da inclusão de informações adicionais destinadas a subsidiar 
a gestão do iGEPrEV/Pa. Salientou que o diagnóstico sobre a organização deve ser feito a partir do reconhecimento e 
mapeamento dos processos executados e não somente pelos resultados obtidos, mencionando que os gestores devem ter 
uma visão sistêmica e abrangente da organização e que, como primeiro passo, é necessário que sejam mapeados os seus 
processos e atividades, elencando as áreas de mapeamento obrigatório de acordo com o nível de aderência ao Programa 
Pró-Gestão pretendido. o coordenador informou também que, dentre as áreas de atuação do iGEPrEV/Pa que tenham 
sido mapeadas, deverão ser selecionados os processos e atividades que serão manualizados, ou seja, que terão definidos 
procedimentos padronizados de execução, desempenho, qualidade e reprodutividade e que, de acordo com o nível de ade-
são pretendido, haverá necessidade de manualizar processos e atividades mínimas. o coordenador ressaltou que cabe ao 
iGEPrEV/Pa realizar o monitoramento permanente de seus processos e atividades, buscando garantir que estes continuem 
cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos em cada uma das ações estabelecidas no Programa Pró-Gestão rPPS e 
que, por conseguinte, os relatórios periódicos do Núcleo de controle interno, produzidos após a realização da auditoria de 
certificação, deverão compreender a análise de conformidade de todas as ações atendidas na referida auditoria. O Coorde-
nador destacou que as representações adotadas para os processos mapeados e manualizados serão utilizadas pelo Núcleo 
de controle interno, que desempenhará suas atividades correlatas, analisando as informações apresentadas pelas áreas 
em seus manuais, dentre outras providências e que a metodologia para validação dos mapeamentos dos processos e seus 
manuais também será utilizada para a aferição do fluxograma de processos, bem como descrição de atividades e cenários, 
onde devem ser apresentados o sequenciamento cronológico de cada etapa do processo e o detalhamento de tarefas com 
a respectiva atribuição de competência. Salientou que a avaliação das ações atendidas na auditoria de certificação deverá 
ser aferida pelo Núcleo de controle interno de forma sistêmica, elencando cada ação com a indicação objetiva quanto ao 
cumprimento, o detalhamento quanto a eventual não atendimento e, se for o caso, a recomendação proferida. informou a 
necessidade do Conselho Estadual de Previdência definir os critérios de avaliação para, após analisados e aprovados, serem 
implementados nos relatórios a serem emitidos pelo Núcleo de interno, sugerindo:
conhecimento dos conceitos do Manual do Pró-Gestão rPPS;
abordagem de validação do Núcleo de controle interno do iGEPrEV/Pa com relação aos processos mapeados: objetivo, 
abrangência, definições, fluxograma do processo e descrição de atividades e cenários;
avaliação sistêmica dos processos mapeados;
avaliação sistêmica dos procedimentos de trabalho;
Avaliação sistêmica das ações atendidas na auditoria de certificação;
Avaliação dos sistemas informatizados utilizados quando fazem parte do fluxo de trabalho do processo;
Outras informações e/ou relatórios que possam contribuir para a eficácia da análise do Núcleo de Controle Interno do IGEPREV/PA;
apresentação de relatórios do Núcleo de controle interno consolidado e analítico para validação e homologação superior e

Apresentação de relatórios para a unidade certificadora do Pró-Gestão RPPS.

deliberação:

Os Conselheiros aprovaram a Minuta de Resolução que define os Critérios de Avaliação dos Relatórios 
Produzidos pelo Núcleo de controle interno do iGEPrEV, em atendimento aos ditames do Pró-Gestão 

rPPS.

Pauta: Parecer do conselho fiscal de aprovação das 
contas do iGEPrEV – Exercício 2020 relator: ana rita dopazo

a Procuradora-chefe do iGEPrEV informou ao colegiado que, na data de 28 de abril de 2021, o conselho fiscal do insti-
tuto deliberou, por unanimidade, pela aprovação das contas do iGEPrEV referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas. 

Ponderou que o Parecer de aprovação foi enviado ao Tribunal de contas do Estado do Pará, juntamente com toda a 
documentação necessária para a análise e deliberação daquela Egrégia corte de contas.

deliberação: 
os conselheiros deliberaram pela aprovação do Parecer do conselho fiscal do iGEPrEV, referente à 
aprovação das contas do instituto, do exercício de 2020, parabenizando o colegiado pelo trabalho 

desenvolvido, atendendo os prazos estabelecidos pelo Tribunal de contas do Estado do Pará.

Pauta: consultoria em investimentos relator: ana rita dopazo
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a Procuradora-chefe do iGEPrEV informou ao colegiado sobre a necessidade de que o instituto contrate uma consultoria 
especialista em investimentos, a fim de dar suporte ao Núcleo Gestor de Investimentos do IGEPREV, uma vez que, até 
o presente momento, o comitê de investimentos, que deveria prestar assessoramento ao Núcleo, não está composto. 
ressaltou que tal necessidade se evidencia com a necessidade de aplicação de aproximadamente cem milhões de reais 

apresentada pelo Núcleo Gestor de investimentos, propondo que a mesma seja feita em um único fundo. Salientou que a 
diretoria Executiva do iGEPrEV foi questionada quanto à sugestão, mas não se sente segura para aprovar uma transação 
financeira de tamanha expressividade sem ouvir uma segunda opinião. Os Conselheiros ponderaram que a preocupação 

da diretoria Executiva do iGEPrEV é necessária, contudo não podem deliberar pela contratação ou não de uma consulto-
ria de Investimentos, sem verificar se o Colegiado possui o embasamento legal para isto, solicitando a marcação de uma 
reunião extraordinária para a data de 21 de maio de 2021, às 10h, a fim de que tenham tempo para estudar e avaliar a 

real necessidade da contratação, bem como os dispositivos legais que capacitam o colegiado para tanto.

deliberação: os conselheiros deliberaram pelo agendamento de uma reunião Extraordinária, na data de 21 de maio 
de 2021, às 10h, para deliberarem sobre a contratação ou não da consultoria em investimentos.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do iGEPrEV deu por encerrada a 
reunião. Para constar, eu, Nadia Patricia da Silva rocha, Secretária de con-
selho do iGEPrEV, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros 
do conselho Estadual de Previdência.
Belém, 07 de maio de 2021.
ana rita dopazo antonio José lourenço
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
(Membro Suplente)
ivan Silveira da costa
representante do Ministério Público de Estado do Pará (Membro Titular)
Sandra Suely Silva dos Santos
representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Suplente)
Gustavo Tavares Monteiro
representante da Procuradoria Geral do Estado do Pará (Membro Suplente)
Maria José Santa Maria Moraes
representante do Sindicato dos delegados de Polícia do Pará (Membro Titular)
Sandra Brazão e Silva Bechara rocha
representante da federação de associações de aposentados e Pensionistas 
do Estado do Pará (Membro Titular)
claudio Seabra Gomes – represente da associação dos Servidores da as-
sembleia legislativa do Estado do Pará  (Membro Suplente)

Protocolo: 657079

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do termo de cooperação técnica n°. 039/2021, publicada 
no doe Nº 34.542 de 06 de abril de 2021.
onde se lê: Termo de cooperação Técnica n° 039/2021
Leia-se: Termo de cooperação Técnica n° 039a/2021
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.

Protocolo: 657144

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 078/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa E a EScola dE Go-
VErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 17/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. odair José farias albuquerque – Prefeito 
do Município de TErra SaNTa/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 079/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJUÍ doS caMPoS E a EScola dE 
GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 18/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Marco antônio Machado lima – Prefeito 
do Município de MoJUÍ doS caMPoS/Pa.

Protocolo: 657028

secretaria de estado
da FaZeNda

.

adMissÃo de serVidor
.

editaL de iNtiMaÇÃo.
editaL iNtiMaÇÃo de aiNF – cerat - aBaetetUBa
o ilmo. Sr. aNaNiSio GoMES dE aNdradE – coordenador Execu-
tivo regional de administração Tributária e Não Tributária de abaetetuba,
desta Secretaria de Estado da fazenda
faZ SaBEr a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer
outro meio tomarem conhecimento que foi julgado auto de infração e No-
tificação Fiscal, pela Julgadoria de primeira Instância, tendo como resul-
tado, JUlGo NUlo, o crédito tributário do aiNf 062017510000111-3, de 
conformidade com o art. 30, §5º, da lei Estadual nº 6.182/98 para com 
fundamento nos artigos 13, 14, 24, 71,ii e 73 dessa mesma lei. deixando 
de recorrer de ofício ao Egrégio Tribunal administrativo de recursos fa-
zendários (Tarf).
raZÃo Social ; rEalENGo aliMENToS lTda
iNSc. ESTadUal : 15.435.297-7
aiNf’ : 062017510000111-3
ENdErEÇo : rod. Pa 483, s/n, distrito Murucupi,Vila do conde - Barcarena-Pa
aNaNiSio GoMES dE aNdradE
coordENador – cEraT – aBaETETUBa

Protocolo: 656963

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000561 de 18/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003193/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: ailson Sidinei Turbe Vieira – cPf: 769.283.062-20
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1 NoVo Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000563 de 18/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003158/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos Manoel da costa figueiredo – cPf: 101.422.742-91
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000565 de 18/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003141/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: Zaquel alves de Miranda – cPf: 476.680.162-87
Marca: VW/Gol 1.0 MPi Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002211, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002651/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: Gilberto Martins de rezende – cPf: 838.978.447-53
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z0K4038553
Portaria n.º202104002213, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 132021730000421/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: Evandro Eulalio Tocantins Pereira – cPf: 228.850.052-20
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P1f8521622
Portaria n.º202104002215, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003185/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: Ernanes costa Gomes – cPf: 246.660.332-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ6JP089346
Portaria n.º202104002217, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003181/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: Nilson rocha da Silva – cPf: 185.897.312-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT8l2259481
Portaria n.º202104002219, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003180/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: Jaime alberto fernandes Pires – cPf: 029.267.502-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U4HT016590
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Portaria n.º202104002221, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003184/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: Joel da Silva Girão – cPf: 603.571.692-04
Marca/Tipo/chassi
ciTroEN/c3 90M TENdaNcE/Pas/automovel/935SlYfYYEB568882
Portaria n.º202104002223, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003135/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: osvaldo de ataide Monteiro – cPf: 055.778.612-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc3f36N8141840
Portaria n.º202104002225, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003179/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: clauber artur da Silva cerdeira – cPf: 356.198.802-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3262264
Portaria n.º202104002227, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003111/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose claudomir Noronha Mendes – cPf: 049.560.282-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE1J0114519
Portaria n.º202104002229, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003103/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: rosana do carmo assis – cPf: 453.888.302-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0JB226566
Portaria n.º202104002231, de 18/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000637/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose candido Sobrinho – cPf: 072.335.582-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT7l2258046

Protocolo: 657188
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna pública a data de julgamentos dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 24/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17199, aiNf nº 
042016510004089-0, contribuinte f araÚJo ViEira EirEli, insc. Esta-
dual nº. 15.160.871-7.
Em 24/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18381, aiNf nº 
812018510002347-9, contribuinte aMBEV S.a., insc. Estadual nº. 15.441.149-
3, advogado: VicTor rUSSo frÓES rodroiGUES, oaB/Pa-23863.
Em 24/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18379, aiNf nº 
812018510002346-0, contribuinte aMBEV S.a., insc. Estadual nº. 15.441.149-
3, advogado: VicTor rUSSo frÓES rodroiGUES, oaB/Pa-23863.
Em 24/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18377, aiNf 
nº 812018510001567-0, contribuinte aMBEV S.a., insc. Estadual nº. 
15.441149-3, advogado: VicTor rUSSo frÓES rodroiGUES, oaB/Pa-
23863.
Em 24/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17033, aiNf nº 
352013510005949-4/ProcESSo N.172019730000212-9, contribuinte 
TraNSSEliaN TraNSPorTES rodoViário dE carGaS lTda., cNPS nº. 
07.834.767/0001-65, advogado: MaNoEl aParEcido NETo, oaB/Go-22167.
Em 26/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16721, aiNf nº 
042015510008791-1, contribuinte ElEcTroM MaNUTENcao E MoNTa-
GEM ElETroMEcaNica lTda, insc. Estadual nº. 15.182.782-6.
Em 26/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17183, aiNf nº 
182018510000128-5, contribuinte cErPa cErVEJaria ParaENSE Sa, 
insc. Estadual nº. 15.000.475-3,advogado: lUciaNa caolo doS SaNToS 
BUENo, oaB/Pa-24324.
Em 26/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18625, aiNf 
nº 082018510000117-7, contribuinte PriME rUral coM dE ProdUToS 
aGricolaS EirEli, insc. Estadual nº. 15.505.408-2.
acÓrdÃoS
acÓrdÃo N. 7847 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 17965 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012017510000880-2). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. coNSElHEiro dESiGNado: GUilHErME foNSEca dE 
oliVEira MEllo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. 1. auto-
ridade fiscal é vinculada à aplicação da legislação estadual enquanto esta 
estiver vigente. 2. Não cabe apreciação de inconstitucionalidade ou valida-
de da legislação tributária, em sede de julgamento de instância adminis-
trativa, por força do art. 26, inciso iii, da lei Estadual n. 6.182/1998. 3. 
aquisição de mercadorias destinadas ao uso/consumo ou à integração do 
ativo permanente, em operação efetuada, com início em outra unidade da 
federação, junto a contribuinte do icMS, por empresa de engenharia, lo-
calizada neste estado, configura fato gerador do ICMS - Diferencial de Alí-
quota. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. 

Votos contrários: conselheiros Bernardo de Paula lobo e alberto augusto 
Velho Vilhena Junior, pelo conhecimento e provimento do recurso. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 03/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7846 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18233 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 272020730000943-7/092019510000279-4). coNSElHEi-
ro rElaTor: BErNardo dE PaUla loBo. EMENTa: icMS rElaTiVo a 
oPEraÇÃo dE aQUiSiÇÕES iNTErNaS dE MErcadoriaS– aUSÊNcia dE 
rEcolHiMENTo dE icMS EM dEcorrENcia dE USo dE crÉdiToS dES-
TacadoS EM docUMENToS fiScaiS rEfErENTE a ProdUToS ENQUa-
dradoS No UNiVErSo dE cESTa BáSica E aNTEciPado dE ENTradaS 
coM faSE dE TriBUTaÇÃo ENcErrada. 1. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMS, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 2. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade compe-
tente os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de 
informações Econômico-fiscais - diEf do período. 3. Erros ou omissões no 
Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF não acarretarão sua nulidade, 
quando nele constar elementos suficientes para determinar com segurança 
a natureza da infração e a pessoa do infrator, nos termos do art. 12, §2º, 
da lei Estadual n. 6.182/1998 4. Utilizar crédito indevido, sem instrução 
comprobatória, sujeita o contribuinte à penalidade disposta na lei. 5. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 05/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7845 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18231 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 272020730000943-7/092019510000279-4). coNSElHEi-
ro rElaTor: BErNardo dE PaUla loBo. EMENTa: icMS rElaTiVo a 
oPEraÇÃo dE aQUiSiÇÕES iNTErNaS dE MErcadoriaS - dEcadÊNcia 
coNfiGUrada. 1. deve ser mantida a decisão singular que declarou a 
decadência do crédito tributário, quando configurada nos autos a decadên-
cia do direito da fazenda Pública Estadual de exigi-lo, nos termos do art. 
156, V, do código Tributário Nacional. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/05/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7844 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18407 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 032018510013703-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. USo dE crEdiTo iNdEVido oU iNEXiS-
TENTE - crÉdiTo fiScal SEM coMProVaÇÃo – aUSÊNcia dE rEcolHi-
MENTo dE icMS - aUSÊNcia dE coNTrariEdadE À faZENda PÚBlica 
ESTadUal. dEfiNiTiVidadE do JUlGaMENTo SiNGUlar. 1. a decisão 
singular que reenquadra a penalidade com melhor adequação aos fatos 
narrados no auto de infração que reconhece créditos e notas comprova-
damente canceladas não gera contrariedade à fazenda Pública Estadual 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 03/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7843 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18409 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 032018510013703-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. USo dE crEdiTo iNdEVido oU iNEXiS-
TENTE - crÉdiTo fiScal SEM coMProVaÇÃo – aUSÊNcia dE rEcolHi-
MENTo dE icMS. 1. compete ao sujeito passivo provar a regularidade da 
declaração de seus créditos fiscais, para efeitos do regime não cumulativo 
de ICMS, por meio da guarda e apresentação dos documentos fiscais per-
tinentes. 2. É indevida a utilização de crédito fiscal, quando o contribuinte 
não possui nem traz à autoridade competente os documentos que instru-
íram o crédito exposto na declaração de informações Econômico-fiscais 
- DIEF do período. 3. Erros ou omissões no Auto de Infração e Notificação 
fiscal - aiNf não acarretarão sua nulidade, quando nele constar elementos 
suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pes-
soa do infrator, nos termos do art. 12, §2º, da lei Estadual n. 6.182/1998 
4. Utilizar crédito indevido, sem instrução comprobatória, sujeita o con-
tribuinte à penalidade disposta na lei. 5. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/05/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7842 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 16343 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 082013510000003-4). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS – auto de infração. 1. 
Não há que se falar em decadência quando não extrapolado o quinquênio 
legal para formalização do lançamento. 2. o prazo para recolhimento do 
ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA é o definido na legislação tributária, 
descabendo ao sujeito passivo optar por prazo diverso. 3. deixar de reco-
lher icMS relativo à substituição tributária, no prazo estabelecido na legis-
lação tributária estadual, constitui infração sujeita à penalidade. 4. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 05/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7841 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 16341 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 082013510000003-4). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS – auto de infração. 1. 
Deve ser mantida a decisão singular que, nos termos de diligência fiscal 
que saneou equívocos do levantamento fiscal, reduz o crédito tributário 
inicialmente exigido. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 
05/05/2021.
acÓrdÃo N. 7840 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 17671 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 002019730025149-0/172015510000181-6). coNSElHEiro 
rElaTor: alBErTo aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS 
– auto de infração. 1. deve ser mantida a decisão singular que declara 
parcialmente procedente o aiNf, bem como o crédito tributário dele decor-
rente. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 03/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 03/05/2021.
acÓrdÃo N. 7839 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18025 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 182019510000011-1). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS – aUTo dE iNfraÇÃo. 
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1. industrialização de energia elétrica não caracterizada. 2. incide icMS 
sobre operação de aquisição interestadual de energia elétrica destinada a 
consumo, tendo a TUSd como um dos elementos que compõem sua base 
de cálculo. 3. Não cabe apreciação de inconstitucionalidade ou validade da 
legislação tributária, em sede de julgamento de instância administrativa, 
por força do art. 26, inciso iii, da lei Estadual n. 6.182/1998. 4. deixar de 
recolher, na qualidade de responsável solidário por substituição tributária, 
o imposto retido na fonte constitui-se em infração tributária e sujeita o 
infrator à imposição de multa e juros, sem prejuízo do recolhimento do 
imposto. 5. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalida-
dE. Votos contrários: conselheiros Nelson Paulo Simões Nasser e Bernardo 
de Paula lobo, pelo conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 03/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 03/05/2021.
acÓrdÃo N. 7838 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18023 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 182019510000011-1). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS – aUTo dE iNfraÇÃo. 1. de-
cadência não caracterizada. 2. aplica-se a regra disposta no art. 173, i do cTN 
quando o sujeito não apresenta ao fisco condições para que seja homologado 
seu cálculo, uma vez que não existe recolhimento referente àquele código de 
receita. 3. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. 
Votos contrários: conselheiros Nelson Paulo Simões Nasser e Bernardo de 
Paula lobo, pelo conhecimento e improvimento do recurso. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 03/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 03/05/2021.
acÓrdÃo N. 7837 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18441 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 192019510000062-0). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: iTcd. caUSa MorTiS. NÃo rEcolHiMENTo. 
1. O Auto de Infração e Notificação Fiscal original é o documento encami-
nhado ao contribuinte. Sendo assim, é esse documento que deve respeitar 
os requisitos previstos no artigo 12 da lei n. 6.182/1998. 2. Tratando-se 
de aiNf automatizado, a assinatura da autoridade lançadora poderá ser 
digitalizada ou dispensada, inteligência do parágrafo 5º do artigo 12 da 
lei n. 6.182/1998. 3. a avaliação contraditória do valor do bem que serve 
da base de cálculo para o iTcd deverá ser realizada no prazo de 15 dias 
do conhecimento do auto de avaliação realizado pelo agente competente, 
inteligência do parágrafo 1º do artigo 13 da lei n. 5.529/1989. 4. deixar 
de recolher iTcd no prazo regulamentar caracteriza infração a legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7836 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18439 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 192019510000134-0). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: iTcd. caUSa MorTiS. NÃo rEcolHiMENTo. 
1. O Auto de Infração e Notificação Fiscal original é o documento encami-
nhado ao contribuinte. Sendo assim, é esse documento que deve respeitar 
os requisitos previstos no artigo 12 da lei n. 6.182/1998. 2. Tratando-se 
de aiNf automatizado, a assinatura da autoridade lançadora poderá ser 
digitalizada ou dispensada, inteligência do parágrafo 5º do artigo 12 da 
lei n. 6.182/1998. 3. a avaliação contraditória do valor do bem que serve 
da base de cálculo para o iTcd deverá ser realizada no prazo de 15 dias 
do conhecimento do auto de avaliação realizado pelo agente competente, 
inteligência do parágrafo 1º do artigo 13 da lei n. 5.529/1989. 4. deixar 
de recolher iTcd no prazo regulamentar caracteriza infração a legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7835 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18437 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 192019510000105-7). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: iTcd. caUSa MorTiS. NÃo rEcolHiMENTo. 
1. O Auto de Infração e Notificação Fiscal original é o documento encami-
nhado ao contribuinte. Sendo assim, é esse documento que deve respeitar 
os requisitos previstos no artigo 12 da lei n. 6.182/1998. 2. Tratando-se 
de aiNf automatizado, a assinatura da autoridade lançadora poderá ser 
digitalizada ou dispensada, inteligência do parágrafo 5º do artigo 12 da 
lei n. 6.182/1998. 3. a avaliação contraditória do valor do bem que serve 
da base de cálculo para o iTcd deverá ser realizada no prazo de 15 dias 
do conhecimento do auto de avaliação realizado pelo agente competente, 
inteligência do parágrafo 1º do artigo 13 da lei n. 5.529/1989. 4. deixar 
de recolher iTcd no prazo regulamentar caracteriza infração a legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7834 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18435 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 192019510000078-6). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: iTcd. caUSa MorTiS. NÃo rEcolHiMENTo. 
1. O Auto de Infração e Notificação Fiscal original é o documento encami-
nhado ao contribuinte. Sendo assim, é esse documento que deve respeitar 
os requisitos previstos no artigo 12 da lei n. 6.182/1998. 2. Tratando-se 
de aiNf automatizado, a assinatura da autoridade lançadora poderá ser 
digitalizada ou dispensada, inteligência do parágrafo 5º do artigo 12 da 
lei n. 6.182/1998. 3. a avaliação contraditória do valor do bem que serve 
da base de cálculo para o iTcd deverá ser realizada no prazo de 15 dias 
do conhecimento do auto de avaliação realizado pelo agente competente, 
inteligência do parágrafo 1º do artigo 13 da lei n. 5.529/1989. 4. deixar 
de recolher iTcd no prazo regulamentar caracteriza infração a legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7833 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 17881 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 042016510010653-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS - oPEraÇÕES coM MErcadoriaS dE 
cESTa BáSica - NÃo rEcolHiMENTo do iMPoSTo. 1. Não há que se 
falar em nulidade do AINF, quando se verifica que o conjunto de informa-

ções prestadas e de documentos apresentados como prova configura a 
infração cometida. 2. deixar de recolher o icMS sobre as operações com 
mercadorias de cesta básica estadual no prazo estabelecido na legislação 
tributária estadual sujeita o contribuinte às sanções previstas na legisla-
ção, independente do imposto devido. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/04/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7832 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18253 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092017510001341-4). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. ESTorNo iN-
dEVido dE dÉBiTo rEGiSTrado EM diEf. 1. a diligência proposta pela 
autoridade julgadora é direcionada a ela. a competência para determinar 
se o resultado desta é suficiente para a formação de convicção e o sane-
amento do processo é daquela autoridade. 2. deixar de recolher icMS 
por ter estornado indevidamente débito do imposto lançado em diEf cor-
responde a infração tributária e sujeito o contribuinte às penalidades le-
galmente previstas. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
28/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7831 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18251 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 092017510001341-4). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. ESTorNo dE dÉBiTo rEGiSTrado EM 
diEf. rEcUrSo dE ofÍcio iMProVido. 1. a ocorrência descrita no aiNf 
determina o alcance da autuação. 2. a base de cálculo lançada no cam-
po detalhamento do crédito tributário, deve guardar relação fática com a 
ocorrência descrita e com a prova dos autos. 3. correta a decisão singular 
que limita a base de cálculo lançada a determinada na ocorrência descrita 
no aiNf. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/04/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 28/04/2021.
acÓrdÃo N. 7830 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 15721 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 012016510006285-0). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS – auto de infração. 1. 
deve ser mantida a decisão singular que declara improcedente o aiNf, bem 
como o crédito tributário dele decorrente, quando não restar caracterizado 
o cometimento da infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/04/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 26/04/2021.
acÓrdÃo N. 7829 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18019 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 182019510000009-0). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: EMENTa: icMS. 1. industrializa-
ção de energia elétrica não caracterizada. 2. incide icMS sobre operação 
de aquisição interestadual de energia elétrica destinada a consumo. 3. 
Não cabe apreciação de inconstitucionalidade ou validade da legislação tri-
butária, em sede de julgamento de instância administrativa, por força do 
art. 26, inciso iii, da lei Estadual n. 6.182/1998. 4. deixar de recolher, na 
qualidade de responsável solidário por substituição tributária, o imposto 
retido na fonte constitui-se em infração tributária e sujeita o infrator à 
imposição de multa e juros, sem prejuízo do recolhimento do imposto. 5. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Votos 
contrários: conselheiros Nelson Paulo Simões Nasser e Bernardo de Paula 
lobo, pelo conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 26/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 26/04/2021.
acÓrdÃo N. 7828 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 14019 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 172015510000236-7). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS – aUTo dE iNfraÇÃo. 1. 
a não retenção e não recolhimento, na condição de substituto tributário, é 
infração a legislação tributária estadual, sujeitando o infrator as penas dis-
postas em lei. 2. a aplicação de penalidade nos estritos termos legais, pela 
autoridade lançadora, não atenta contra os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: Maioria 
dE VoToS. Voto contrário: conselheiro Nelson Paulo Simões Nasser, pelo 
conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 26/04/2021.
acÓrdÃo N. 7827 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18451 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 012020510001263-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNar-
do dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. falTa dE 
EScriTUraÇÃo fiScal dE ENTrada. 1. deixar de escriturar documento 
fiscal relativo a operação de entrada de mercadoria, no livro de registro 
de entradas, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contri-
buinte à penalidade legalmente prevista. 2. aplicação da lei Estadual n. 
8.877/2019, que limita em 10.000 UPf o valor da multa. 3. recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
19/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 19/04/2021.
acÓrdÃo N. 7826 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 15557 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 122016510001166-7). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa:  icMS – aUTo dE iNfra-
ÇÃo. crÉdiToS fiScaiS UTiliZadoS dE forMa iNdEVida. falTa dE 
rEcolHiMENTo do iMPoSTo dEVido. 1. a aplicação de multa visa deses-
timular a prática de ilícitos, não havendo confisco em sua imposição, desde 
que devidamente prevista em lei para o caso em concreto. 2. É defeso aos 
órgãos de julgamento administrativo-tributários a apreciação de ilegalida-
de ou inconstitucionalidade de lei ou ato. 3. recurso conhecido e impro-
vido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 19/04/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 19/04/2021.
acÓrdÃo N. 7825 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18037 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 092015510000174-8). coNSElHEiro rElaTor: GUilHErME 
foNSEca dE oliVEira MEllo. EMENTa: icMS – aUTo dE iNfraÇÃo. 
EMiSSÃo dE docUMENTo fiScal SEM o dEVido dESTaQUE dE icMS. 
dEcadÊNcia. 1. Não havendo destaque quando devido não há o que ser 
homologado pela autoridade fazendária, aplicando-se a regra decaden-
cial do art. 173, I do CTN. 2. É improcedente o lançamento cientificado 
ao sujeito passivo após expirado o prazo decadencial. 3. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
19/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 19/04/2021.

Protocolo: 657205
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato Nº: 068/2021
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
organização de eventos, treinamentos e correlatos, sob demanda, envol-
vendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompa-
nhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execu-
ção dos projetos de eventos e ações de capacitações no Banco do Estado 
do Pará – BaNPará, abrangendo apoio logístico, montagem, desmonta-
gem e manutenção de toda infraestrutura demandada, conforme condi-
ções, quantidades, especificações, exigências e estimativas estabelecidas 
no Edital e seus anexos.
Valor Total Estimado: r$-4.193.786,73 (quatro milhões, cento e noventa e 
três mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos).
data de assinatura: 18.05.2021
Vigência: 18.05.2021 a 17.05.2022
fundamento legal da contratação: Pregão Eletrônico Nº: 017/2020
contratado: faZ ProMoÇÕES E EVENToS lTda.
Endereço:  Avenida dos Holandeses, nº 01, Qd. 08, 7º andar, Ed. Biadene Ofice
cEP:  65.077-365  São luiz/Ma
Telefone: (98) 2107-7070
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657018

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  02
contrato Nº:  046/2017
objeto do contrato:  Promoção da integração do aprendiz ao mercado de 
trabalho e sua formação para o trabalho
Modalidade da contratação: dispensa de licitação Nº 009/2017
data de assinatura do aditivo: 03.05.2021
Vigência do aditivo: 02.05.2021 a 01.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência, alteração Qualitativa e inclu-
são de cláusula de Tratamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 57, inciso ii e 65, ii da lei nº 
8.666/1993.
Valor anual Estimado de até: r$ 979.673,86 (novecentos e setenta e nove 
mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)
contratado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola – ciEE
Endereço: rua Tabapuã, nº 540 Bairro: itaim Bibi
cEP:  04533-001  São Paulo/SP
Telefone: (11) 3040 9800
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657285

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 014/2021
data: 13.05.2021
Prazo: 12 (doze) meses
Valor Estimado: r$-38.383,00 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais).
objeto: Prestação de serviço denominado Programa de capacitação para 
aposentadoria, por meio de vídeo aula, que tem como público alvo funcio-
nários do Banpará em processo ou em preparação para a aposentadoria.
fundamento legal: art. 29, inciso ii da lei nº 13.303/16.
contratado: f. P. do NaSciMENTo EirEli.
Endereço:  avenida conselheiro furtado, nº 2499  Bairro: cremação
cEP:  66.040-100  Belém/Pa
Telefone: (91) 98121-2525
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657340
dispensa Nº: 015/2021
data: 13.05.2021
Prazo: 12 (doze) meses
Valor Global: r$-6.912,00 (seis mil, novecentos e doze reais).
objeto: contratação de empresa especializada em gestão de informações 
– processamento de dados jurídicos relacionados ao Banpará, para realizar 
a captura de informações relacionadas ao Banco em bancos de dados de 
sítios eletrônicos dos tribunais e/ou diários de justiça em processos esta-
duais, federais e trabalhistas em que o Banpará seja parte relacionada, 
conforme especificações no Termo de Referência e Proposta da Contratada.
fundamento legal: art. 29, inciso ii da lei nº 13.303/16.
contratado: KUriEr TEcNoloGia EM iNforMaÇÃo Sa.
Endereço:  avenida Barbosa lima, nº 149, Sl 401
cEP:  50030-330  recife/PE
Telefone: (81) 2101-3732
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657365

oUtras MatÉrias
.

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: 655109
cPL – credeNciaMeNto Nº 001/2016

o BaNPará S/a comunica que o credenciamento em epígrafe teve seu 
processo rEVoGado, por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado nos autos do processo nº 
1480/2015 SUdES.
Marina furtado
comissão de licitação

Protocolo: 657309

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 502 de 17 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Especial de Sindicância/Nível cen-
tral/SESPa nos termos do ofício nº 026/2021 da cPS/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Especial 
de Sindicância administrativa nº 2020/321931 - 2020/822131, instituída 
pela PorTaria Nº 429 de 14 de abril de 2021, publicada no d.o.E. Nº 
34.560 de 22/04/2021 haja vista que ainda não foram produzidos todos 
os elementos comprobatórios imprescindíveis à conclusão deste processo;
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com a apresentação do re-
latório final no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado;
iii. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos 
ao fim do prazo de validade da PORTARIA Nº 429 de 14 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 17 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 657131

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 202 de 07 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº 2021/234363.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
a servidora roSaNa SoSiNHo fUrTado MarGalHo, matrícula nº. 
54190022/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 6º centro regional de Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 20.04.2005 a 19.04.2008.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 05.07.2021 a 03.08.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº 631 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/304171.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora JoViNa JoSEfa da SilVa MalcHEr, matrícula nº. 5459834/1, 
cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na di-
visão de controle de doenças Transmissíveis, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 20.04.2014 a 19.04.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 24.06.2021 a 23.07.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 623 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/241398.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora liliaNE da Moda SaNToS, matrícula nº. 57203062/1, Tera-
peuta ocupacional, lotada na divisão de Saúde do Trabalhador, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 08.09.2014 
a 07.09.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 12.07.2021 a 10.08.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 632 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo n 
º. 2021/330924.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidor cláUdio doS SaNToS SilVa, matrícula nº. 5181534/1, cargo de 
agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado Gabinete 
do Secretário, exercendo suas atividades na comissão Permanente de li-
citação, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
02.07.2005 a 01.07.2008.
aUToriZar que ao servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 26.03.2021 a 24.05.2021 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 624 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039 de 03.04.1996, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o teor do processo 
n°. 2021/170597.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNa Maria liMa do 
carMo, matrícula nº. 112380/1, farmacêutico, lotada na divisão de con-
trole de doenças Transmissíveis, goze de licença Prêmio, que lhe foi conce-
dida através da Portaria nº. 1.484 de 29.12.2020, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado do Pará n°. 34.466 de 20.01.2021, correspondente ao Triê-
nio de 17.09.2001 a 16.09.2004, no período de 01.07.2021 a 30.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 625 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/170597.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa Maria liMa do carMo, matrícula nº. 112380/1, farma-
cêutico, lotada na divisão de controle de doenças Transmissíveis, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.09.2007 
a 16.09.2010.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31.07.2021 a 28.09.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº. 626 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/170597.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa Maria liMa do carMo, matrícula nº. 112380/1, farma-
cêutico, lotada na divisão de controle de doenças Transmissíveis, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.09.2010 
a 16.09.2013.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 29.09.2021 a 27.11.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 627 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/170597.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa Maria liMa do carMo, matrícula nº. 112380/1, farma-
cêutico, lotada na divisão de controle de doenças Transmissíveis, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.09.2013 
a 16.09.2016.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 28.11.2021 a 26.01.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 11.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 628 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/170597.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa Maria liMa do carMo, matrícula nº. 112380/1, farma-
cêutico, lotada na divisão de controle de doenças Transmissíveis, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.09.2016 
a 16.09.2019.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 27.01.2022 a 27.03.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 637 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/444399.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor rodriGo da 
rESSUrrEiÇÃo BarBoSa, matrícula nº. 57233098/1, cargo de agente 
de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na divisão de 
Serviços Gerais, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PORTARIA Nº 146 de 22.01.2020, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n° 34.100 de 28.01.2020, correspondente ao Triênio de 06.09.2013 
a 05.09.2016, no período de 01.07.2021 a 30.07.2021 no total de 30 
(Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 635 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/285.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora HEloiSa raiol fUrTado BElEM dE SoUZa, matrícula nº. 
57191012/1, cargo de farmacêutico, regime Jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotada na divisão de Medicamentos e Material Técnico, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
16.10.2016 a 15.10.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.2021 a 30.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº 020 de 22 de aBriL de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2021/356282.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor aNa TÉrcia dE aMoriM loPES da coSTa, matrícula nº. 5108721/2, 
cargo de administrador, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 01.11.2010 a 31.10.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.05.2021 a 30.05.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28/04/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
rEPUBlicada Por iNcorrEÇÕES No doE 34.567/29.04.2021
Portaria Nº 031 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2021/334913.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora EliaNa MaciEl da SilVa 
caValcaNTE, matrícula nº. 5278074/3, cargo de Enfermeiro, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde 
– Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PorTaria Nº. 33/01.10.2020, publicada no doE nº 34.368/09.10.2020, 
correspondente ao Triênio de 10.02.2017 a 09.02.2020, no período de 
01.07.2021 a 30.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 644 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/419573.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria liNdalVa MEdEiroS da rocHa, matrícula nº. 5879361/3, 
cargo Técnico em radiologia, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no Hospital regional de Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, cor-
respondente ao Triênio de 26.07.2013 a 25.07.2016.
aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 21.06.2021 a 20.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 650 de 13 de Maio de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/317117.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora iroNildE dE SoUZa 
SiQUEira, matrícula nº. 54194157/1, ocupante do cargo de agente 
de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital 
regional – Tucuruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PORTARIA Nº 232/ 03.02.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.490/12.02.2021, correspondente ao Triênio de 31.10.2008 a 
30.10.2011, no período de 16.08.2021 a 14.09.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 642 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
Processo nº 2021/312023.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao 
servidor MicHErlaNd dE oliVEira SoUSa, matrícula nº. 54185103/2, 
cargo Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado no Hospital regional de Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 21.10.2011 a 20.10.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 15.06.2021 a 13.08.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 640 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/458966.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora rafaEla da SilVa 
SoUSa aMoriM, matrícula nº. 5906414/1, cargo de agente administrativo, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria Nº 125 
de 27.07.2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 33.670 de 
01.08.2018, correspondente ao Triênio de 29.07.2013 a 28.07.2016, no 
período de 24.06.2021 a 23.07.2021 no total de 30 (Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 641 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2021/458966.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora rafaEla da SilVa SoUSa aMoriM, matrícula nº. 5906414/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 29.07.2016 a 
28.07.2019.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 24.07.2021 a 21.09.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 648 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2021/446571.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora fraNciMEUrY da SilVa SaNcHES, matrícula nº. 57228189/1, 
cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no Hospital regional Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 30.04.2010 a 29.04.2013.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.07.2021 a 13.08.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 645 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/442537.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora PaUla MEdEiroS da rocHa, matrícula nº. 57206601/1, cargo 
agente de artes Práticas, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no Hospital regional de Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, cor-
respondente ao Triênio de 24.05.2014 a 23.05.2017. aUToriZar que a 
servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no período de 21.06.2021 
a 20.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 643 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
Processo nº 2021/391978.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a servidora Maria odilEia dE SoUZa BarroS ZaidaN, matrícula nº. 
5182743/1, cargo Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado no Hospital regional de Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 01.03.1994 a 28.02.1997.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2021 a 29.08.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 657392
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 667 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 2402;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SUlaMi do Socorro SilVa doS SaNToS, id. 
funcional nº 5900825/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
lo tada no Hospital regional - Salinópolis, 180 (cento e oitenta) dias de li-
cença à maternidade, no período de 16 de maio de 2021 a 11 de novembro 
de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 16 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 657239

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 99 de 14 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato quando 
excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor efetivo, 
empregado permanente ou comissão por estes composta e a cláusula oi-
tava do contrato nº 009/2017(TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a) e os autos 
do Processo n° 2021/510719;
r E S o l V E:
revogar a designação do servidor JoÃo VicTor GoUVÊa MiraNda, 
matrícula: 5956530/1, nomeado na PorTaria Nº 57 de 09/04/2021 
publicada no doE de 12/04/2021, por motivo de exoneração desta SESPa; 
designar em substituição o servidor arMaNdo MiraNda JUNior, mat. 
57235061/2, chefe dos Transportes/SESPA, na Portaria de fiscalização 
nº 57 de 09/04/2021 juntamente com as servidoras ETiaNE dE SoUZa 
fErrEira, matrícula: 54194776/1 e aNa GrEicE BorGES MoKarZEl, 
matrícula: 5939708/3, para acompanhar e fiscalizar o Contrato acima, 
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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 657074
Portaria Nº 100 de 14 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e a cláusula Quarta do contrato nº 089/2020(UNidaS VEÍcUloS 
ESPEciaiS S/a) e os autos do Processo n° 2021/510904;
r E S o l V E:
i- revogar a designação do servidor Jeferson Nery Monteiro Torres, mat: 
5955735/1, nomeado na PorTaria Nº 128 de 26/11/2020 publicada 
no doE de 30/11/2020; designar em substituição o servidor arMaNdo 
MiraNda JUNior, mat. 57235061/2, chefe dos transportes, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato acima, 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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 657067
Portaria Nº 101 de 14 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e a cláusula décima Primeira do contrato nº 035/2019(ProSPEra 
SErVicE lTda) e os autos do Processo n° 2021/511029;
r E S o l V E:
i- designar a inclusão do servidor arMaNdo MiraNda JUNior, mat. 
57235061/2, chefe dos transportes, na Portaria de fiscalização nº 42 de 
20/08/2020 que designou o servidor ValMir coElHo TaVarES JÚNior, 

Matrícula: 54190533/1, lotado na Seção de Transportes/SESPa, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato acima, bem como pelo atesto dos do-
cumentos 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.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 657050

.

.

errata
.

errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 027/03.05.2021, publica-
da no Diário Oficial do
Estado nº 34.314/17.08.2020 de licença Prêmio, da servidora MaTHEUS 
TEiXEira SaMPaio NETo, matrícula nº. 73504314/1, cargo de Técnico em 
Enfermagem, referente ao triênio.
onde se lê: no triênio de 16/07/2015 a 15/07/2018
Leia-se: no triênio de 16/07/2012 a 15/07/2015
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 18.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 657397

.

.

coNtrato
.

coNtrato nº 39/21 - Processo nº 2020/671969
Empresa: r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTica lTda
do oBJETo: contratação emergencial de empresa especializada em ges-
tão, operação física de logística (recebimento, armazenagem, manuseio, 
expedição, distribuição e transporte) de medicamentos, materiais hospita-
lares, dispositivos médicos, materiais odontológicos e suplementos alimen-
tares, pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPa).
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 23.586.002,30 (vinte 
e três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, dois reais e trinta centavos);
da dotação orçamentária: 908288, fonte de recurso: 0103/0303 e Ele-
mento de despesa: 3390-39;
Vigência: 17/05/21 a 16/05/22
data da assinatura: 17/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 656982

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2017
Processo: 2021/403025
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores de 
investimento, além dos previstos no contrato de Gestão, para aquisição 
de ressonância Magnética Philips Mod. Prodiva cS e seus itens adicionais, 
destinados ao Hospital regional do Sudeste do Pará dr Geraldo Veloso.
Valor total do Termo aditivo será de r$ 5.399.382,90 (cinco milhões tre-
zentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa 
centavos).
data de assinatura: 18/05/2021
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 445042;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301;
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 cEP: 68.506-670 Bairro: cidade 
Nova Marabá- MaraBá/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 657145

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

9º termo aditivo ao convênio nº 06/2019
Processo nº 2021/131956
objeto: presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar por 60 (sessenta) 
dias a contar do término da vigência do 7º Termo aditivo a utilização dos 
leitos de Unidades de Terapia intensiva - UTi para atendimento exclusivo 
de pacientes diagnosticados com a coVid-19, com pagamento mensal no 
valor dde r$480.000,00 autorizado por meio da Portaria GM/MS nº 683, 
de 13 de abril de 2021.
data da assinatura: 17/05/2021
dotação orçamentária: 907684; Elemento de despesa: 335043; fonte de 
recurso: 0149/0349/0103/0101/0301;
convenente: HoSPiTal SaNTo aNTÔNio Maria Zaccaria
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública
ordenador: romulo rodovalho Gomes

Protocolo: 657046
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FÉrias
.

Portaria Nº. 681 de 18 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/526994
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor rafaEl Si-
MoES fErrEira id. funcional nº 6045442-1, ocupante do cargo Médico, 
lotado no centro de Saúde de São caetano de odivelas no período de 01 
de dezembro de 2020 a 30 de dezembro de 2020, referente ao período 
aquisitivo de 01 de Novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 1187 de 10.11.2020, publicado no doE 
nº. 34.401 de 11.11.2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 657114

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa FaLeciMeNto
Portaria Nº 676 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/521644.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora adriaNa SiQUEira dE aNdra-
dE, ocupante do cargo de atendente de consultório dentário, id. fun-
cional nº 54190962/1, lo tada no centro de Saúde - Pedreira, a contar de 
09/05/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu genitor.
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 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 669 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/521663.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor EdENilSoN MoUra liSBoa, ocupan-
te do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 57233241/1, lo tado 
no Hospital regional - Salinópolis, a contar de 30/04/2021, por um período 
de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
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 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 673 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/512507.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora laUriNETE SalES doS SaNToS 
PaMPoloNE, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional 
nº 5520223/2, lo tada no laboratório central, a contar de 05/05/2021, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua irmã.
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 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 678 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/525379.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora VEra lUcia PiNTo SoUSa, ocupante 
do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 5317428/2, lo tada no 9º 
centro regional de Saúde - Santarém, a contar de 07/05/2021, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 670 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/485238.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor WaNdErSoN aNToNio florENTiNo 
dE aNdradE, ocupante do cargo de auxiliar de Serviço de comunicação, 
id. funcional nº 57197102/1, lo tado na Gerência de direitos e Vantagens, 
a contar de 01/05/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de seu padrasto.
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 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº 677 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora aNGEla ViEira MacHado, que se deu na data de 03 de abril de 
2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 
24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora aN-
GEla ViEira MacHado, id. funcional nº 5956284/1, ocupante do cargo 
de assistente do centro de Saúde, lo tada na Gerência de cadastro e Pro-
vimento de cargos, no período de 14 de maio de 2021 a 21 de maio de 
2021, conforme certidão de casamento Matrícula n° 065656 01 55 2021 2 
00057 261 0017061 89.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/05/2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 666 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora MilENa caroliNa doS aNJoS dE Sa, que se deu na data de 03 
de abril de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora MilENa 
caroliNa doS aNJoS dE Sa, id. funcional nº 5913388/1, ocupante do 
cargo de agente administrativo, lo tada no Hospital regional - Tucuruí, no 
período de 04 de maio de 2021 a 11 de maio de 2021, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 068551 01 55 2021 2 00039 009 0008009 61.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 04 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 674 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nascimento nº 068551-
01-55-2021-1-00198-073-0087945-99.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor EdilSoN MaciEl PaNToJa, id. funcional nº 
57207192/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lo tado no 
Hospital regional - Tucuruí, 10 (dez) dias de licença à Paternidade, no 
período de 05 de abril de 2021 a 14 de abril de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 657231
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 291/ 2021 – 18/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 05 meias diárias aos Servidor(a):
57210070/1 /MicHEllE dE NaZarÉ QUEiroZ da coSTa (ag. de controle) 
/ 05 meias diárias (deslocamento) / no período de 31/05 a 04/06/2021.
57190913/1 / carloS MarTiNS callicE JUNior (ag. administrativo) / 
05 meias diárias (deslocamento) / no período de 31/05 a 04/06/2021.
0498857/ JorGE MoNTEiro da SilVa (motorista) / 05 meias diárias (des-
locamento) / no período de 31/05 a 04/06/2021.
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s):SaNTa BarBara-Pa
objetivo: realizar instalação e teinamento dos programas SiSPNcd, SiVEP
-Malaria E SiES. No referido município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 657134

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 333 de diária de 18/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Capacitação em Doença de Chagas para profissionais 
das USf: acS equipe das estratégias e enfermeiros.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil/ Período: 28/05/2021. Nº de 
diárias: meia diária.
Servidores: ana Patrícia da Gama Bittencourt | cPf: 633.538.062-53 | 
Matrícula: 57190872 / cargo: Médica Veterinária.
Maria do Socorro Portela de Jesus / cPf: 740.937.622-87 / Matrícula: 
57205650 / cargo: agente de Endemias.
luíz Vieira da costa / cPf: 212.423.722-53 / Matrícula: 0505198 / cargo: 
Técnico de laboratório.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 657003
Portaria Nº 334 de diária de 18/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar capacitação em doença 
de Chagas para profissionais das USF: ACS equipe das estratégias e enfer-
meiros no município de São domingos do capim
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 28/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 657012

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
P.e Nº 005/2020/4°crs/sesPa
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/4°crS/SESPa, que opinou 
pelo prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico N° 005/2020/4°crS/
SESPa, no valor total de r$ 19.292,71, (dezenove mil duzentos e noventa 
e dois reais e setenta e um centavos).
oBJETo: aquisição de Gêneros alimentícios e Material descartáveis de uso 
comum, para atender as necessidades do 4° c.r.S/SESPa – caPaNEMa-Pa 
pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o solicitado no Termo de 
referência.

EMPrESaS VENcEdoraS:
1 – MENdES & SoUSa coMErcio dE aliMENToS lTda– cNPJ: 
30.445.162/0001-02,  foi a vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 e 15, pelo critério de menor valor por item, no total de r$ 
18.543,71;
2– PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirEli - EPP – cNPJ: 
19.518.277/0001-39, foi a vencedora dos itens:14 e 16, pelo critério de 
menor valor por item, no total de r$ 749,00;
capanema/Pa, 18 de maio 2021.
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico N° 005/2020/4°crS/SESPa: r$ 
19.292,71, (dezenove mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e um 
centavos).
capanema (Pa), 18 de maio de 2021
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4° crS/SESPa

Protocolo: 657259

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

errata das Portarias de diÁrias do 8ºcrs Nº 061 PUBLica-
da No doe 34.574 eM 06.05.2020 - Protocolo: 652618 e Nº 063 
PUBLicada No doe 34.576 eM 07.05.2020 - Protocolo: 653201.
onde se lê: 10 à 15/05/2021.
Leia-se: 24 à 29/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 657119
Portaria Nº 081 de 18 de Maio de 2021
objetivo: Para tratar com o gestor municipal sobre o processo de creden-
ciamento da Unidade Básica de Saúde fluvial do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): ana Ângela fialho félix e andré da Silva acioli, 3,5 diárias 
de 19 à 22/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 657172

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 201/2021, de 18/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar supervisão e monitoramento nas ações de malária, bem 
como laminas, realizando pesquisa de plasmódio e tratando os casos po-
sitivos
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 0504251 / GilBErTo Gil dE araUJo (agente de Saúde Pública) 
/ 4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
Servidor: 57231592/1 / MarcElo MaraNHa (aGENTE dE arTES PráTi-
caS) / 4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
Servidor: 0504165 / JoSÉ aMÂNcio da SilVa (agente de Saúde Pública) 
/ 4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 657325
Portaria n° 202/2021, de 18/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar supervisão 
e monitoramento nas ações de malária, bem como laminas, realizando 
pesquisa de plasmódio e tratando os casos positivos
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 657326
Portaria n° 198/2021, de 18/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para participar de reunião 
de planejamento com o NiSPlaN/SESPa e coPaGES/cES/Pa, no intuito de 
avaliar e discutir os instrumentos de gestão inseridos no sistema diGiSUS 
GESTor – Módulo Planejamento, referente ao ano 2020
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
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Servidor: 0505756/ MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 6,5 diárias (completa) de 23/05/2021 a 29/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 657317
Portaria n° 199/2021, de 18/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar visita técnica nas coordenações Estaduais do SiScaN e 
cEao, para tratar de assuntos relacionados a saúde da Mulher
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5955696/1 / fErNaNda loUZada faGUNdES do NaSciMENTo 
(diretora da divisão Técnica) / 4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 
28/05/2021
Servidor: 57234881 / HElaNE coNcEiÇÃo daMaScENo (Enfermeira) / 
4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
Servidor: 5419670-3 / EdSoN corrEia carValHo (Enfermeiro) / 4,5 di-
árias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021

Protocolo: 657319
Portaria n° 197/2021, de 18/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: Participar de reunião de planejamento com o NiSPlaN/SESPa 
e coPaGES/cES/Pa, no intuito de avaliar e discutir os instrumentos de 
gestão inseridos no sistema diGiSUS GESTor – Módulo Planejamento, 
referente ao ano 2020
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
6,5 diárias (completa) de 23/05/2021 a 29/05/2021
Servidor: 5946030/1 / iraldo florENcio da SilVa (aSSiSTENTE dE 
dirEÇÃo) / 6,5 diárias (completa) de 23/05/2021 a 29/05/2021
Servidor: 6402902/1 / roBErTo MErENcio PaNZa SiQUEira (aSSESSor 
ESPEcial) / 6,5 diárias (completa) de 23/05/2021 a 29/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 657316
Portaria n° 200/2021, de 18/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar visita técnica 
nas coordenações Estaduais do SiScaN e cEao, para tratar de assuntos 
relacionados a saúde da Mulher
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 24/05/2021 a 28/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 657322

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria nº 246 de 18 de Maio de 2021
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667
cPf: 973.186.982-49.
Período: 17 à 21.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: floresta do araguaia, rio Maria e Pau d’arco.
Objetivo: Justifica-se a visita nos municípios de Floresta do Araguaia, Rio 
Maria e Pau D’Arco – PA a fim de assessorar, capacitar e avaliar a equipe e 
o servidor das referidas SMS, incumbidos da função de referencia Técnica 
Municipal em Saúde do Trabalhador/TrMST; (monitorar/ assessorar/ capa-
citar/avaliar as coordenações técnicas em saúde do trabalhador)
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 657113
Portaria 245 de 18 de Maio de 2021.
Nome: Humberto Santos Borges
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 504771
cPf: 184.896.212-68
Período: 17 a 21.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco
objetivo: conduzir Técnicos da Entomologia
ordenado de despesa: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 656998

Portaria Nº 244 de 18 de Maio de 2021
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 17 a 21.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco, floresta do araguaia e rio Maria
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 656991
Portaria Nº 243 de 18 de Maio de 2021
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 17 à 21.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santa Maria das Barreiras e Santana do araguaia
objetivo: conduzir a equipe da vigilância em saúde
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 656977
Portaria Nº 247 de 18 de Maio de 2021.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 19 à 21.05.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte
objetivo: conduzir os Técnicos da divisão Técnica
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 657181
Portaria Nº 248 de 18 de Maio de 2021.
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: realizar supervisão e orientação quanto as ações no controle da 
dengue e atualização do SisPNcd e liraa.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 657189

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 280/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, clEidE alVES ViaNa, Enfermeira 
e chefe da divisão de lavanderia, matrícula nº 5425662/2-Hol e no seu 
impedimento pela servidora BrUNa rENara ViaNa da coSTa, agente ad-
ministrativo, matrícula nº 57195335/1 -Hol, ambas lotadas na divisão de 
lavanderia do Hol, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 
059/2021 – HOL, firmado com a empresa FRANCISCO IDOMARK RABELO 
daMaScENo - ME, cujo objeto é aquisição de colchão Piramidal. Processo 
nº 2020/916377 (PaE).
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 657400

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do instrumento substitutivo de contrato da 
2021NE00790, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.587 de 
18/05/2021 - Protocolo 656601
oNde LÊ:
Processo nº 2020/240397
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Leia-se:
Processo nº 2020/280140
Belém, 18 de maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital ophir loyola

Protocolo: 656960

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 059/2021-HoL
objeto: aquisição de colchão Piramidal.
Valor total: r$ 49.998,00 (quarenta e nove mil e novecentos e noventa e 
oito reais).
data assinatura: 17/05/2021
Vigência: 17/05/2021 até 16/05/2022.
Pregão nº 034/2021 - Hol – Processo nº 2020/916377
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: fraNciSco idoMarK raBElo daMaScENo - ME, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 24.361.223/0001-42, sediada no ramal Santo antonio, 
nº 17, Bairro área de Expansão Urbana - ZoNa rUral – iranduba/aM, 
CEP: 69.415-000 Fone: (92) 3012-7676 / E-mail: fird-empreendimento@
hotmail.com.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS.

Protocolo: 657394

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 011/2021-Hol
data assinatura: 19/05/2021
Processo nº: 2021/210979
Justificativa: ACRÉSCIMO de 25% com fulcro no artigo 65, caput, I, “b” e 
§1º da lei n.º8.666/93.
Vigência: até o término da vigência em 17/01/2022.
Valor total do aditivo: r$5.757,60 (cinco mil setecentos e cinqüenta e sete 
reais e sessenta centavos).
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: a. P. GoNÇalVES coMErcial
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral
 

Protocolo: 655326
terMo aditiVo a coNtrato
2º TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 037/2019-Hol
data assinatura:07/05/2021
Processo nº: 2020/1042457
Justificativa: ProrroGar a vigência do referido contrato por aPENaS um 
período de 60 (sessenta) dias.
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
Valor Total do aditivo: r$ 2.672,69 (dois mil, seiscentos e setenta e dois 
reais e sessenta e nove centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado c. r. alVES fraNco
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 657089

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°056/2021 – Hol
SrP Nº019/2021
objeto: fornecimento de EScoVa/ESPoNJa coM SolUÇÃo dEGErMaNTE 
coM GlUcoNaTo dE clorEXidiNa 2%
data da abertura:31/05/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 18 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 657126

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 17/05/2021
Empresa contratada: EMPrESa BraSilEira doS corrEioS E TElÉGra-
foS - EcT
Valor Total: r$ 21.056,16 (vinte e um mil cinqüenta e seis reais e dezesseis 
centavos)
objeto: Prestação de serviços postais não exclusivos, para um período de 
12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 24, inciso Viii, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/360811
orçamento: ProJ/aTiV: 10.122.1297.8338 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.39 / foNTE: 0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 657252

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 018/2021, em 
favor da empresa, EMPrESa BraSilEira doS corrEioS E TElÉGrafoS - 
EcT, para prestação de serviços postais não exclusivos, por um período de 
12 (doze) meses, no valor total de r$ 21.056,16 (vinte e um mil, cinqüenta 
e seis reais e dezesseis centavos), com fundamento no art. 24, inciso Viii, 
da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/360811
Belém, 18 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 657266

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 04/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 17/05/2021
Valor total estimado: r$ 21.056,16 (vinte e um mil cinqüenta e seis reais 
e dezesseis centavos)
objeto: Prestação de serviços postais exclusivos, por um período de 12 
(doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/786107
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: EMPrESa BraSilEira doS corrEioS E TElÉGrafoS - EcT
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 657308

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
04/2021-HoL
o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 34.028.316/0018-51, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 004/2021-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da EMPrESa 
BraSilEira doS corrEioS E TElÉGrafoS - EcT No valor total de r$ 
21.053,16 (vinte e um mil cinqüenta e seis reais e dezesseis centavos)
Belém, 18 de maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 657323

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021
Processo: 2020/259364
objeto: aQUiSiÇÃo dE 03 (TrÊS) MÓdUloS dE PaSSaGENS (PaSS 
THroUGH).
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda
Valor Total da licitação: r$ 33.498,00
Belém, 12 de maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 657341

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata.
No extrato publicado no Diário Oficial nº 34.585 de 17/05/2021, 
que trata da Portaria Nº 267/2021 – GaB/dG/HoL, referente ao 
afastamento da servidora alEXaNdra da SilVa corrEa;
oNde se LÊ: matrícula n° 5951691/1
Leia se: matrícula n° 57195733/1

Protocolo: 657094
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00824
Valor: r$ 353.100,00
data de Emissão: 14/05/2021
Processo nº 2020/284473
origem: Pregão Eletrônico nº 068/2020
objeto: fornecimento de contraste radiológicos e acessórios e Hemodinâmica
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: alKo do BraSil iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
cNPJ: 32.137.424/0001-99
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 657008
terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo N.º 
055/2021-HoL
cláUSUla PriMEira – da rETificaÇÃo:
Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do Contrato Adminis-
trativo nº 055/2021-Hol alterando a data de vigência conforme exposto 
abaixo:



26  diário oficial Nº 34.588 Quarta-feira, 19 DE MAIO DE 2021

onde se lê:
cláUSUla SEGUNda – da ViGÊNcia
“início na data de 20/04/2021 e encerramento em 19/04/2022
Leia-se:
cláUSUla SEGUNda – da ViGÊNcia
“início na data de 23/04/2021 e encerramento em 22/04/2022
draGEr iNdÚSTria E coMErcio lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 657320

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 364/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PUBlicaÇÃo dE Nº. 647999, d.o.E. Nº 34.561, 
do dia 23/04/2021, a qual trata - se de um termo aditivo ao contrato 
nº150/2018/fScMP com a empresa MicrodaTa SiSTEMaS ElETrÔNicoS 
lTda ME, em virtude da mesma ter sido publicada equivocadamente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 657295

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): daNilo JoSE doS SaNToS SilVa
id. fUNcioNal:5955248/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 11/05/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2021/503672
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 17 de maio de 2021.

Protocolo: 657238
extrato de termo de distrato
Servidor (a): Marcia criSTiNa SoUZa rodriGUES
id. fUNcioNal:5903922/3
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 02/07/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: ENfErMEiro
PaE: 2021/524241
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 17 de maio de 2021.

Protocolo: 657240

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 359/2021-caPe/GP/FscM
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/483127
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade a 
servidora Marilia MoraES da SilVa, id. funcional nº 5955280/1, Servi-
dora em regime de contrato temporário, Médica, no período de 25/04/2021 
a 21/10/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 25 de abril de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 360/2021-caPe/GP/FscM
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/517081
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora cYlia oliVEira GUEdES PErEira SEriQUE, id. funcional nº 
5952527/1, Servidora em regime de contrato temporário, Médica, no perí-
odo de 05/05/2021 a 31/10/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 05 de Maio de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 05 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657257

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 023/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 01/06/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote e item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “Material 
técnico hospitalar diversos, para uso na gerência de processamento de 
materiais e esterilização”, objetivando abastecer a fundação Santa casa 
de Misericórdia - fScMP, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 18 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 657359

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 351/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora daNiElE criSTiNa aU-
GUSTo da SilVa, cargo de assistente administrativo, lotação admi-
nistrativo - GdiE, Matrícula Nº 57203867/1, no período de 16/06/2021 
a 15/07/2021, referente ao exercício de 2019, no período aquisitivo 
de 24/09/2019 a 23/09/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 17 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 352/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso desuas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor ValTEr alMEida, cargo 
de ag. de Serv. operacionais, lotação coordenação de infra Estrutura - ciNf, 
Matrícula Nº 5175593/1, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, re-
ferente ao exercício de 2019, no período aquisiti-
vo de 10/11/2019 a 09/11/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 17 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 355/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de
s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor MEiriVaN ViaNa Soa-
rES, cargo de Técnico de Enfermagem, lotação Serviço Transplante re-
nal Pediatrico - GNEf, Matrícula Nº 5938767/2, no período de 16/06/2021 
a 15/07/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisiti-
vo de 27/04/2020 a 26/04/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 17 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657296
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 353/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2021/444958
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de JoilMa alVES caSTro lU-
dWiG, cargo de assistente Social, lotada no comitê de Humanização, Ma-
tricula nº. 57173747/1, concedida de 03/05/2021 a 01/06/2021, conforme 
Portaria nº. 209/2021 - caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 34.548 de 
12/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657306

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00694
Valor: r$ 44.100,00
data: 14/05/2021
objeto: aquisição Emergencial de caNETa Para BiSTUri
PaE nº 2021/370162, dispensa de licitação nº 069/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fon-
tes de recursos: 0269003264; Elemento de despesa: 339030.
contratada: E. r. TriNdadE - EPP, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
Endereço: avenida da republica, 1525, centro, Santa isabel do Pará/Pa, 
cEP: 68.790-000, telefone: (91) 3014-7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 657328
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00704
Valor: r$ 3.027,50
data: 14/05/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo - BroNQUiNHo
PaE nº 2021/397688
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.7684; funcional: 0149008950; Ele-
mento de despesa: 339030
contratada: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda
cNPJ : 01.399.246/0001-40
Endereço: Pass. Bom Sossego, 20 – centro – ananindeua (Pa), cEP 67030-
245 ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 657345
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00696
Valor: r$ 1.635,90
data: 14/05/2021
objeto: aquisição emergencial de MEdicaMENTo EXTra-PadrÃo: diaZÓ-
Xido 10MG, coMPriMido
Processo nº 2021/406240, dispensa de licitação nº 061/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269008100; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: PHarMEdic rEPrESENTacÕES lTda
cNPJ/Mf: 21.304.333/0001-84
ENdErEÇo: alameda Terracota, 185 sala 727 - cerâmica: São caetano do 
Sul / SP – cEP: 09531-190, telefone: (11) 5581-6476 / 9-9512-639
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 657329

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 345/2021 – 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° 157503 01 55 2021 04 00005 247 
0001447 58.
rESolVE,
i -  conceder ao (a) servidor (a) lucia Maria Silva rodrigues, matrícula nº 
5594898/2, cargo de farmacêutico Bioquímico, lotada no Hemonucleo de 
abaetetuba da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, licença falecimento, a contar de 16 de abril de 2021 a 23 de 
abril de 2021, de acordo com o que dispõe o art. 72, iii da lei 5.810/94, 
certidão de Óbito n° 157503 01 55 2021 04 00005 247 0001447 58.
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: 656983

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo da HoMoLoGaÇÃo do resULtado do 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 047/2020 – HeMoPa – diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.412 de 19 de NoVeMBro de 2020 – Protocolo: 602160
oNde se LÊ:

iTEM ESPEcificaÇÃo TÉcNica QUaNT PrEÇo UNi-
Tário r$

PrEÇo To-
Tal rEGiS-
Trado r$

03

imunoglobulina anti- timocítica 25 
mg/5ml pó liofilizado para infusão. 
fabricante: Genzyme  Polyclonals 
S.a.S – fraNÇa
rEGiSTrado Por (Marca): SaNo-
fi MEdlEY farMacÊUTica lTda.
rEGiSTro aNViSa: 1832603330015

500 539,14 1.078.280,00

Leia-se:

iTEM ESPEcificaÇÃo TÉcNica QUaNT PrEÇo UNiTá-
rio r$

PrEÇo ToTal 
rEGiSTrado r$

03

Imunoglobulina Anti- timocítica 25 mg/5ml pó liofili-
zado para infusão. fabricante: Genzyme  Polyclonals 

S.a.S – fraNÇa
rEGiSTrado Por (Marca): SaNofi MEdlEY farMa-

cÊUTica lTda.
rEGiSTro aNViSa: 1832603330015

500 556,54 278.270,00

Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de maio de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 657121

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 363/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra TriNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  1500,00
10122129783380000 269  339039  1000,00
observação: Nº do Processo: 2021/488608  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 657198
Nº da portaria: 362/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NETo Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/488462 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 657195

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 165/21
Nome: dEiSE ValEria dUarTE PiNTo
Matrícula: 5920905/ 2
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM /fPEHcGV
Período: 03/05/2021 a 07/05/2021
laudo: 168/21
Nome: lEoNardo JUlio fErrEira da coSTa
Matrícula: 5955528/ 1
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM /fPEHcGV
Período: 14/05/2021 a 18/05/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 657132
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 51/2021
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para ministrar o cUrSo aclS – aclS -adVaNcEd cardiac lifE SUPPorT 
(Suporte avançado de Vida em cardiologia), aos servidores da fHcGV e 
público externo, como médicos, enfermeiros que atuem na área da saúde, 
a fim de atender as necessidades da FPEHCGV conforme especificações 
do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 01/06//2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 657184
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 53/2021
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de ProcESSaMENTo dE roUPa HoSPiTalar, 
sem fornecimento de enxoval, nas dependências da coNTraTada por um 
período de 12 (doze) meses, na modalidade econômica com as seguin-
tes etapas: coleta, Seleção (separação do enxoval por nível de sujidade), 
Processamento, centrifugação, Secagem, calandragem das roupas lisas, 
dobragem e Empacotamento de lençóis, toalhas e capas de maca e cadei-
ra. o processo envolve a roupa desde sua utilização até seu retorno em 
ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, 
para atender as necessidades das unidades de internação da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de 
Hemodiálise Monteiro Leite (CHML), conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para fornecimento 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 01/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 657382

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 91/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 91/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: UNi HoSPiTalar cEará lTda., pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.595.461/0001-68, inscrição Estadual 
nº 06.436075-0, com sede na rua francisco José albuquerque Pereira, nº 
1085, cEP: 60.864-520, cajazeiro – fortaleza – cE.

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

UNiTário
Valor
ToTal

14 ciloSToZol 
100MG

EUrofarMa laBoraTo-
rio S.a 1500 coMP 0,54 810,00

Valor ToTal GEral: r$ 810,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 810,00 (oitocentos e dez reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 657001
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 102/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 102/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 34/2021/fHcGV, Processo nº 2020/929971, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 27/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de aquisição de Órteses, Próteses e Materiais 
Especializados (oPMEs) para radiologia intervencionista, em regime de 
antecipação, utilizadas nos procedimentos endovasculares em pacientes do 
SUS, por um período de 12 meses na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022.
EMPrESa: MEdTroNic do BraSil lTda., pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.772.798/0006-67, inscrição Estadual nº 
492.647.630.110, com sede na Praça agrícola la Paz Tristante, 121/131, 
cEP: 06.276-035, osasco – SP.

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSi-
dadE P/ 12 

MESES
UNd

Valor
UNiTário 

(r$)

Valor
ToTal
(r$)

02

cateter balão para angioplastia 
periférica cÔNico abaixo da artéria 

poplítea. over-the-wire (oTW). 
Compatível com introdutor 4 F e fio 
guia 0,014. Tamanho de 2.0 a 3.5/ 
2.5 a 4.0mm x 210mm e compri-

mento do sistema de 120cm.

MEdTroNic/
iNVaTEc 15 UNd 499,14 7.487,10

03

cateter balão para angioplastia 
periferica rETo abaixo da artéria 
poplítea. over-the-wire (oTW). 

compatível com introdutor 4f e 5f 
e fio guia 0,014. Tamanho de 1.5 a 
4.0mm x 20mm a 120mm e com-
primento do sistema de 120cm.

MEdTroNic/
iNVaTEc 15 UNd 499,14 7.487,10

04

cateter balão para angioplastia 
periférica. over-the-wire (oTW). 
compatível com introdutor de 5 a 
7F e com fio guia 0,035. Tamanho 
de 3.0 a 10.0mm x 20 a 80mm, e 
comprimento do sistema a partir 

de 80cm.

MEdTroNic/
iNVaTEc 30 UNd 499,14 14.974,20

Valor ToTal GEral r$ 29.948,40

* o valor global estimado desta ata é r$ 29.948,40 (Vinte e nove mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 657058
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome : EMErSoN dE aSSiS SoUZa SilVa
Matrícula: 57192100/ 1
cargo:/lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 24/04/2021 a 01/05/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00497 101 0186434 17
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 657135

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 237 de 17 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal rEGioNal dE TUcUrUÍ - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): TUcUrUÍ /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
MarcilENE ViEira TorrES – MaT. 5721263-2, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 01 À 04/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 239 de 18 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 06/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 242 de 18 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 09 À 10/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
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Portaria Nº 238 de 18 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
SaNTaNa dE alMEida fErrEira  – MaT. 104256-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 05/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 240 de 18 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 07/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 241 de 18 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 08/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 243 de 18 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 11/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 657375

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo 
coNtratUaL
ProcESSo Nº 2019/561528 aNEXo: 2020/1069347
Nº do coNTraTo: 017/2020
JUSTificaTiVa: decorrente da solicitação feita pela Empresa contratada, 
manifestação técnica, manifestação jurídica, devidamente autorizada pelo 
Secretário de Estado de Transportes, com fundamentado no art. 57, § 1o, 
ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 19/04/2021  TÉrM. ViG.: 17/07/2021
PraZo: 90 (noventa) dias
daTa da aSSiNaTUra: 18/05/2021
dadoS da coNTraTada:
NoME: MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda.EPP.
cNPJ: 09.397.634/0001-02
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 657105

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 025/2020.
oBJETo: implantação de acostamento e restauração do Pavimento da ro-
dovia Pa-124, trecho: Entronc. rod.Pa-324 (Santa luzia) / Entronc. Pa-
444, na região de integração do rio caetés, sob a jurisdição do 2° Núcleo 
regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação torna público o resultado da licitação concorrência nº 
025/2020 – SETraN.

1ª Classificada: AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Valor: r$ 14.749.969,58 (Quatorze milhões, setecentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
Belém, 18 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 657096

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 072 de 18 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/269394 PaE; SVS nº 13/2021
objetivo: Vistoria e fiscalização da Pa-150;.
origem: Belém;
destino: Marabá;
Servidor: adler Gerciley almeida da Silveira;
cargo: Secretário de Estado de Transportes id.funcional: 5945603/8
Período: 10 à 11/03/2021;
diárias: 1,5( uma e meia);
Valor r$ 414,10( quatrocentos e quatorze reais e dez centavos).
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 073 de 18 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/517933 PaE; SVS nº 012/2021
objetivo: fiscalizar os Serviços de Pavimentação no Município de Santa-
rém.
origem: Belém;
destino: Santarém;
Servidor: Selma lucia figueiredo costa Gouveia
cargo: coordenador id.funcional: 57202805/5
Período: 25 à 29/05/2021;
diárias: 4,5( quatro e meia);
Valor r$ 1.068,21(hum mil, sessenta e oito reais e vinte e um centavos).
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 074 de 18 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/499931; SVS nº 018/2021
objetivo: fiscalizar os Serviços de Manutenção no Município de Soure – 9º 
Nr.
origem: Belém;
destino: Soure;
Servidor: afonso costa Picanço
cargo: Gerente id.funcional: 5901792/1
Período: 17  à 19/05/2021;
diárias: 2,5( duas e meia),;
Valor r$ 593,45 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco 
centavos).
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira

Protocolo: 657031

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo de eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 019/2020.
oBJETo: Pavimentação da rodovia Pa-448, com extensão de 27,00, tre-
cho: Entr. Br-308 (Km 9,0) / Entr. Br-308 (Km 30), na região de integra-
ção do caetés, sob a jurisdição do 2° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação, comunica os interessados na licitação em referência, 
que, no dia 20 de maio de 2021, às 10h00min, será realizada a sessão de 
abertura e julgamento das propostas financeiras das empresas habilitadas 
no certame no auditório da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 2º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 18 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 657009
coNVocaÇÃo de eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 006/2021.
oBJETo: Pavimentação da rodovia Pa-322, com extensão de 48,15 km, 
trecho: Entr. Br-010 (São Miguel do Guamá) / Entr.Pa-124, na região de 
integração do Guamá, sob a jurisdição do 2° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação, comunica os interessados na licitação em referência, 
que, no dia 26 de maio de 2021, às 10h00min, será realizada a sessão de 
abertura e julgamento das propostas financeiras das empresas habilitadas 
no certame no auditório da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 2º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 18 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 657098
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação 628960 referente a termo de apostilamento ao con-
trato n° 017/2019-cPH, publicada no doe 34.496 de 19 de feve-
reiro de 2021,
onde se lê: 1º TERMO DE APOSTILAMENTO e em Justificativa: O CONTRA-
TaNTE resolve apostilar o contrato 019/2019-cPH
leia-se: 2º TERMO DE APOSTILAMENTO e em Justificativa: O CONTRATAN-
TE resolve apostilar o contrato 017/2019-cPH.

Protocolo: 657299

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 017/2019-cPH
3º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 14/05/2021
Empresa: SErliMP SErViÇoS dE liMPEZa lTda, com sede na rua Munici-
palidade, nº 1298, Sala 1, Bairro do Umarizal, cEP: 66.050-350, Município 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 07.247.162/0001-
78.
Justificativa: O valor global do contrato consistia no montante de R$ 
1.368.002,13 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, e dois reais e 
treze centavos). Entretanto, através do presente Termo de apostilamento, 
o valor total é repactuado em r$ 80.053,38 (oitenta mil, cinquenta e três 
reais e trinta e oito centavos), cálculo feito com base na convenção coleti-
va de Trabalho nº Pa000067/2021, cuja vigência iniciou-se em 1º de janei-
ro de 2021. o valor mensal do contrato sofrerá acréscimo de r$ 7.277,58 
(sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), a 
contar de janeiro do corrente ano, data-base da categoria, conforme con-
vencionado, ficando assim discriminado:

PoSTo/ fUNÇÃo QUaNT Valor UNiT. Valor MENSal
auxiliar de Serviços Gerais 44hrs 1 3.449,00 3.449,00

Encarregado (44 horas) 1 4.256,45 4.256,45
aSG – 12x36 diUrNo 8 4.524,52 36.196,16
recepcionista caT/THB 1 3.693,67 3.693,67

atendente – Guarda Volume 2 3.916,43 7.832,86
fiscal de Terminal – esteira/raio X 2 3.417,08 6.834,16

fiscal de Terminal – Sala de embarque (12/36) 2 3.417,08 6.834,16
fiscal de Terminal–Sala de desembarque 2 3.417,08 6.834,16

interprete de libras 1 4.543,08 4.543,08
auxiliar adM 6 6.835,78 41.014,68
ToTal GEral 26  121.488,38

o valor global do contrato nº 017/2019-cPH passa a ser de r$ 1.448.055,51 
(um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e um centavos). face o reajustamento do contrato, a coNTra-
TaNTE deverá pagar a diferença dos meses de janeiro a abril, referentes 
aos serviços já executados, no valor de r$ 29.110,32 (vinte e nove mil, 
cento e dez reais e trinta e dois centavos). as despesas decorrentes do pre-
sente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária classificada 
como: Projeto atividade 26.784.1486.8496, Natureza da despesa 339037 
e fontes 0101, 0261 e 0301. Para o exercício futuro, a companhia de Por-
tos e Hidrovias do Estado do Pará emitirá nota de empenho, indicando a 
dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independente 
de celebração de termo aditivo. Permanecem inalteradas as demais cláu-
sulas e condições do contrato original, não expressamente alteradas por 
este termo.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 657301
coNtrato Nº 004/2018-cPH
4º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 10/05/2021
Empresa: coNSÓrcio TaPaJÓ – coNSÓrcio TaPaJÓS, com sede na 
Travessa lomas Valentinas, Passagem São Pedro, nº 124, bairro Marco, 
cEP:66.095-721, Município de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n.º 29.779.458/0001-72
Justificativa: O valor estimado total do contrato, após assinatura do 5º 
Termo aditivo, consistia no montante de r$ 77.174.105,92 (setenta e sete 
milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e cinco reais e noventa e 
dois centavos). Entretanto, através do presente Termo de apostilamento, 
o valor total é reajustado em r$ 1.476.492,36 (um milhão, quatrocentos 
e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis 
centavos), cálculo feito através da aplicação da fórmula constante na cláu-
sula décima segunda do contrato original, que prevê a possibilidade de 
reajuste a cada 12 (doze) meses, contados a partir do mês base da data do 
orçamento referencial da licitação, neste caso, o mês de outubro de 2020, 
ficando assim discriminado:

MÊS BaSE rEaJUSTE Valor EM rEaiS
outubro/2020 7,53% r$ 1.476.492,36

o valor global do contrato nº 004/2018-cPH passa a ser de r$ 
78.650.598,28 (setenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, qui-
nhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos). o reajuste deve se-
guir fielmente a definição editalícia e não deve ser pago automaticamente, 
mas sim sobre o valor dos serviços efetivamente executados, o que deverá 
ser avaliado pelo contratante. face o reajuste do contrato, a coNTraTaN-
TE deve efetuar o pagamento de r$ 644.937,30 (seiscentos e quarenta e 
quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos) a título de 
diferença nos boletins de medição nº 32, 33 e 34, relativos a serviços já 
executados. importância já contabilizada no valor total do presente aposti-
lamento, constante na cláusula primeira. as despesas decorrentes do pre-
sente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária classificada 
como: Projeto atividade 26.784.1486.7575, Natureza da despesa 449051 
e fontes: 0101, 0130, 0330 e 0301. Para o exercício futuro, a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará emitirá nota de empenho, indican-
do a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, indepen-
dente de celebração de termo aditivo. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas e condições do contrato original e de seus Termos aditivos, não 
expressamente alteradas por este termo.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 657304

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 325/2021 – arcoN - Pa, de 18 de Maio 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o MEMoraNdo 
nº 019/2021 – GTH/arcoN - Pa; rESolVE: i – iNTErroMPEr por neces-
sidade de serviços, o gozo das férias do servidor fErNaNdo aUGUSTo 
SoUZa PiNHo, Matrícula nº 54182700/1, ocupante do cargo de Técnico 
em regulação de Serviços Públicos N/ii, concedida através da Portaria n.º 
197/2021-arcoN-Pa, de 30/03/2021, publicada no doE n.º 34.539, de 
01/03/2021, a contar de 03.05.2021 ii – o efeito desta Portaria retroa-
girá a contar de 13/05/2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTa-
do do Pará, 18 dE Maio 2021. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 657106
Portaria Nº 324/2021 – arcoN-Pa, de 17 de Maio de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN – Pa, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 2006;
coNSidEraNdo os processos eletrônicos PaE: 2021/496838, 2021/349417 
e 2021/464020 e, Parecer Jurídico Nº: 38/2021 – Nujur - arcon/Pa;
rESolVE:
i – iNSTaUrar: comissão de Sindicância apuratória, composta pelos ser-
vidores liete Judith Tavares Venturieri, matrícula 57173503/1, João Jorge 
da Silva, matrícula 5947400/1 e antônio costa Montero Valdez, matrícula 
5749190/3, para instituir comissão de Sindicância investigativa no âmbito 
administrativos desta agência de regulação de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – arcoN-Pa, sob a presidência do primeiro, no prazo de 30 (trinta) 
dias prorrogável por igual período.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN/Pa

Protocolo: 657163

coNtrato
.

contrato nº 001/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará- arcoN-Pa/ diaMoNd SErViÇoS liMPEZa E MÃo dE oBra Ei-
rEli, inscrito no cNPJMf n.º 08.538.011/0001-31. objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviço especializado de atendente ao Público 
e atendente de call center, pelo período de 12 (doze) meses, de forma 
estimativa, considerando a necessidade de demanda desta agência.
Valor: r$ 179.137,57 (cento e setenta e nove mil, cento e trinta e sete 
reais e cinquenta e sete centavos) estimados mensais, e r$ 2.149.650,87 
(dois milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e 
oitenta e sete centavos) estimados anuais.
dotação orçamentária: 04.122.1297.8338.339037.0261 e 0661. funda-
mento legal: lei federal nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações pos-
teriores, da lei federal nº. 10.520/02, decreto nº. 3.555/00, lei Estadual 
nº. 6.474/02 e decreto nº. 0199/03.
Vigência: 19.05.2021 a 18.05.2022.
data assinatura: 18.05.2021.
ordenador responsável: EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo.
Endereço da contratada: Passagem dalva, 505, Marambaia - Belém-Pa, 
cEP: 66.616-080.

Protocolo: 656543
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata
errata de terMo de HoMoLoGaÇÃo
errata do diÁrio oFiciaL de N°34.544, PUBLicado QUarta-
Feira, 07 de aBriL de 2021.
oNde se LÊ: No termo de homologação, no item 36, o valor adjudicado: 
r$25,500,00. (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
Leia - se: r$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 18 de maio de 2020.
Harlan lobato Puga
Pregoeiro

Protocolo: 657225

.

.

coNtrato
.

contrato nº 42/2021-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 08 - Balança mecânica com rodas, capacidade 300 kg, 
precisão 100 gramas, cor cinza ou verde, dimensões aproximadas a 120 x 
l 60 x P 45 cm, uso pesar produtos em geral).
Valor Global: r$ 487.500,00(quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhen-
tos reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 18/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022
contratado: ccK coMErcial EirEli
Endereço: rua Bahia, 1447 - Sala 01 - cidade de Blumenau - Sc
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657302
contrato nº 41/2021-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 06 - Estufa em inox, vidro, capacidade 6 bandejas 
duplas, voltagem 127 v, cor inox, dimensões aproximadas a 12 x l 32 x P 
55 cm , uso pesar produtos em geral e item 07 - Balança computadorizada 
15kg/5g, com bateria, capacidade 15 kg, voltagem 127/220 v, com bate-
ria, cor inox ou branco, dimensões aproximadas a 12 x l 32 x P 36 cm, uso 
pesar produtos em geral).
Valor Global: r$ 717.852,00(setecentos e dezessete mil, oitocentos e cin-
quenta e dois reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 18/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022
contratado: daNfESSi MÓVEiS corPoraTiVoS E EScolarES lTda ME
Endereço: rua imperatriz Tereza cristina, n° 866 - Sala 03 – cEP: 13.188-
072, Jardim amanda i, Hortolândia – SP
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657300
contrato nº 49/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SRP nº 015/2020-SEDAP
EMENda: 21dEMP00120 – dEP. rENilcE NicodEMoS
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 59, na quantidade de 40(quarenta) frEEZErES 
HoriZoNTal; ou superior.
Valor Global: r$ 93.090,00 (noventa e três mil e noventa reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 18/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022
contratado: rEfriMaTE ENGENHaria do frio lTda
Endereço: rua acesso imperatriz dona leopoldina, n° 4950 – Venâncio 
aires-rS, cEP – 95.800-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657307
contrato nº 45/2021-sedaP(republicação)**
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, 
dimensões aproximadas a 27 x l 13 x P 13 cm, uso medir quantidade de 
alimentos).

Valor Global: r$ 268.875,00(duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais).
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
**republicado: contrato republicado por ter havido incorreções na 
publicação do dia 17/05/2021 - Protocolo nº 656846

Protocolo: 657314
contrato nº 46/2021-sedaP(republicado**)
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 alumínio, dimensões aproximadas d 40 cm, uso preparo de alimentos 
em geral).
Valor: r$ 102.075,00(cento e dois mil, e setenta e cinco reais)
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
** contrato republicao por ter havido incorreções na publicação do 
dia 17/05/2021 - Protocolo nº 656850

Protocolo: 657315

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-sedaP/Pa
ata coMPLeMeNtar 04/2021
 após decisão monocrática do processo n°0821444-30.2021.8.14.0301 
e a adjudicação do Pregoeiro no Pregão Eletrônico n.º 004/2021-SEdaP/
Pa, tipo MENor PrEÇo Por loTE, referente ao processo licitatório n.º 
2020/317650 - SEdaP/Pa, esta autoridade Homologadora decide HoMo-
loGar o resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
oBJETo: realização de procedimento licitatório para aquisição de insu-
mos e equipamentos agropecuários: sementes e mudas, adubo orgânico e 
mineral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, material 
para irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo.
1 - EMPrESa VENcEdora: alEXaNdrE faria da SilVa – ViVEiro caN-
TiNHo do cÉU –ME.
cNPJ: 32.819.092/0001-22
loTE 15 – SEMENTE dE caPiM E GrÃo dE MilHo Para ENSilaGEM.
iTEM 360 - MUdaS dE caPiM ElEfaNTE BrS caPiaÇU (PENiSSETUM PUr-
PUrEUM), EM ToUcEiraS.
QUaNTidadE: 506.250 MUdaS/GEMaS.
Valor ESTiMado: r$: 415.125,00
Valor adJUdicado: r$ 410.062,50
iTEM 361 - SEMENTES dE caPiM rEVESTidoS E TraTadaS, GraMÍNia 
forraGEira PaNicUM MaXiMUM cV. ZUri, cErTificadaS, Valor cUl-
TUral MÍNiMo dE 60% coMProVadoS MEdiaNTE laUdo EMiTido Por 
laBoraTÓrio HaBiliTado, aPrESENTaÇÂo 10 oU 20 KG.
QUaNTidadE: 4.900 KG
Valor ESTiMado: 1.606.318,00
Valor adJUdicado: 1.590.050,00
iTEM 362 – SEMENTES dE MilHo rEcoMENdado Para ENSilaGEM, EM 
Saco coM 50 KG.
QUaNTidadE: 438 SacoS
Valor ESTiMado: 280.013,40
Valor adJUdicado: 278.130,00
Valor GloBal do loTE: r$ 2.278.242,50
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 17 de maio de 2021.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca -
Homologador SEdaP

Protocolo: 657078

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-sedaP/Pa
ata coMPLeMeNtar 04/2021
após decisão monocrática do processo n°0821444-30.2021.8.14.0301, o 
Pregoeiro da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, no uso de suas atribuições, PorTaria Nº 275, publicada no doE 
de 25 de agosto de 2020, e ainda considerando a análise do resultado 
do Pregão Eletrônico SrP n.º 004/2021-SEdaP/Pa, referente ao processo 
licitatório n.º 2020/317650 – SEdaP/Pa decide adJUdicar o resultado do 
aludido certame, conforme discriminado abaixo:
oBJETo:realização de procedimento licitatório para aquisição de insumos 
e equipamentos agropecuários: sementes e mudas, adubo orgânico e mi-
neral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, material 
para irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo.
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1 - EMPrESa VENcEdora: alEXaNdrE faria da SilVa – ViVEiro caN-
TiNHo do cÉU –ME.
cNPJ: 32.819.092/0001-22
loTE 15 – SEMENTE dE caPiM E GrÂo dE MilHo Para ENSilaGEM.
iTEM 360 - MUdaS dE caPiM ElEfaNTE BrS caPiaÇU (PENiSSETUM PUr-
PUrEUM), EM ToUcEiraS.
QUaNTidadE: 506.250 MUdaS/GEMaS.
Valor ESTiMado: r$: 415.125,00
Valor adJUdicado: r$ 410.062,50
iTEM 361 - SEMENTES dE caPiM rEVESTidoS E TraTadaS, GraMÍNia 
forraGEira PaNicUM MaXiMUM cV. ZUri, cErTificadaS, Valor cUl-
TUral MÍNiMo dE 60% coMProVadoS MEdiaNTE laUdo EMiTido Por 
laBoraTÓrio HaBiliTado, aPrESENTaÇÂo 10 oU 20 KG.
QUaNTidadE: 4.900 KG
Valor ESTiMado: 1.606.318,00
Valor adJUdicado: 1.590.050,00
iTEM 362 – SEMENTES dE MilHo rEcoMENdado Para ENSilaGEM, EM 
Saco coM 50 KG.
QUaNTidadE: 438 SacoS
Valor ESTiMado: 280.013,40
Valor adJUdicado: 278.130,00
Valor GloBal do loTE: r$ 2.278.242,50
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 17 de maio de 2021.
HarlaN loBaTo PUGa
Pregoeiro SEdaP

Protocolo: 657073

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 012/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94,
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: Para ocorrer com despesa de pronto pagamento emergencial 
na manutenção da regional Marabá.
BENEficiário: fábio Henrique oliveira alves
carGo/ fUNÇÃo: coordenador regional Marabá
MaTrÍcUla: 5917493
Valor: r$  2.000,00 (dois mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30; 3390-33; 3390-36
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 657395

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 180/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
OBJETIVO: Participar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim 
(CBHRM) nas reuniões preparatória para identificação de demandas para 
formatação do Plano de desenvolvimento local Sustentável (PdlS) do Ter-
ritório da Bacia do Marapanim
dESTiNo: Santa izabel, castanhal, igarapé - açu e Marapanim/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS: 3  e ½ (três e meia)
BENEficiário: cleidiana Monteiro Monteiro
carGo: Gerente
MaTrÍcUla: 5947307/1
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 181/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
OBJETIVO: Participar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim 
(CBHRM) nas reuniões preparatória para identificação de demandas para 
formatação do Plano de desenvolvimento local Sustentável (PdlS) do Ter-
ritório da Bacia do Marapanim
dESTiNo: Santa izabel, castanhal, igarapé - açu e Marapanim/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS: 3  e ½ (três e meia)
BENEficiário: Maria clarice leonel
carGo: Técnico a
MaTrÍcUla: 2016923
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 182/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
OBJETIVO: Participar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim 
(CBHRM) nas reuniões preparatória para identificação de demandas para 
formatação do Plano de desenvolvimento local Sustentável (PdlS) do Ter-
ritório da Bacia do Marapanim
dESTiNo: igarapé - açu/Pa

daTa iNÍcio: 27/05/2021
daTa fiNal: 27/05/2021
 Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: antonia do Socorro aleixo Barbosa
carGo: diretora
MaTrÍcUla: 2016923/
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda

Protocolo: 657373
Portaria Nº 170/2021
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 ação Emergencial da Pimenta do reino no controle da 
Salmonela.
dESTiNo: Tomé açu/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
BENEficiário: Marcia de Pádua Bastos Tagore
carGo: Eng.ª agr.ª
MaT. fUNcioNal: 3179729/1
oriGEM: Belém/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 171/2021
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 levantamento de dados junto aos produtores do muni-
cípio para análise da viabilidade de iG e Marcas coletivas do cacau.
dESTiNo: cametá/Pa
daTa iNÍcio: 07/06/2021
daTa fiNal: 11/06/2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
BENEficiário: Marcia de Pádua Bastos Tagore
carGo: Eng.ª agr.ª
MaT. fUNcioNal: 3179729
oriGEM: Belém/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 175/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar Visita Técnica, com o objetivo de traçar estratégias 
para implantação do sistema TaNQUE-rEdE para o desenvolvimento de 
Piscicultura nos lagos Naturais nos Municípios de São João do araguaia e 
São Geraldo do araguaia a convite dos Secretários Municipais de agricul-
tura..
dESTiNo: São João do araguaia e São Geraldo do araguaia/Pa
daTa iNÍcio: 24/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves
carGo: coordenador regional
MaT. fUNcioNal: 5917493
oriGEM: Marabá/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 177/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar Visita técnica a UaGro para o levantamento de ne-
cessidades locais..
dESTiNo: Santarém/Pa
daTa iNÍcio: 27/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
BENEficiário: Márcio José Macedo da Silva
carGo: Técnico de Gestão de Pesca e aquicultura - Gerente
MaTrÍcUla: 57202861
oriGEM:Terra alta/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 178/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar Visita técnica a UaGro para o levantamento de ne-
cessidades locais..
dESTiNo: Santarém/Pa
daTa iNÍcio: 27/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
 Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
BENEficiário: Tiago Neves cruz
carGo: Técnico de Gestão de Pesca
MaTrÍcUla: 57216522/1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 657339
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2008/480167 JoÃo BaTiSTa aGUiar 
NoGUEira

SÍTio SÃo JoÃo 
BaTiSTa 3ha2a35ca iGaraPÉ-aÇU 598/2021

2021/14783 EdilSoN lEiTE daS NEVES SÍTio NEVES 35ha97a79ca iGaraPÉ-aÇU 599/2021

110702892/2020 WaliSSoN dE alMEida 
araÚJo

cHácara alMEi-
diNHa 28ha68a91ca SÃo fÉliX do 

XiNGÚ 0032/2021

100702693/2020 lioNES coSTa dE SoUSa faZENda ESPora 
dE oUro 96ha64a18ca SÃo fÉliX do 

XiNGÚ 0033/2021

Belém (Pa), 18.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 657321
Portaria Nº 541 /2021. republicada em razão de ajuste admi-
nistrativo.
 o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no decreto Governamental de 02//01/2019, 
doE nº 33.771 de 02/01/2019, art. 5º, alínea b da lei Estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e combinado com o art. 1º da lei nº 5.810, de 
21 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, 
o teor do artigo 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 8.666/93, com suas alte-
rações e regulamentações posteriores, que regulam os procedimentos de 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública;
 rESolVE: art.1º – dESiGNar os servidores abaixo para exercer o encar-
go de fiScaiS dE coNTraTo e SUPlENTES, tendo por obrigação acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, firmados entre 
o instituto de Terras do Pará-iTErPa e a contratada, em consonância com 
o instrumento contratual, termo de referência e demais documentos, ano-
tando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execu-
ção dos serviços e/ou fornecimento dos bens, determinando o que for ne-
cessário à regulamentação das faltas ou defeitos, dentre outras atribuições 
correlatas a esta função, conforme dados abaixo:

coNTraTo oBJETo coNTraTada fiScal SUPlENTE

01/2021

Prestação, pela EcT, 
de serviços e venda de 
produtos-corrEioS-
contrato particular: 

9912478236-

EMPrESa BraSilEira dE 
corrEioS E TElÉGrafoS – EcT- 
(cNPJ nº 34.028.316/0018-51)

Priscila cunha 
da Silva

lotação: Gac
Matrícula: 
5945937/1

andreia do Socorro 
da costa

lotação: ca, Matrícula: 
5896351/1

002/2021 Serviço de Vigilância 
Patrimonial

EMPrESa BElÉM rio SE-
GUraNÇa EirEli- (cNPJ nº 

17.433.496/0001-90)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrícula 
3153797/1

003/2021 contratação do serviço 
de Banco de Preços

NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES 
TEcNolÓGicaS lTda-

(cNPJ nº 07.797.967/0001-95)

leiliane de carvalho 
cordeiro

lotação: ca
Matrícula: 

54196188/3

andreia do Socorro 
da costa

lotação: ca, Matrícula: 
5896351/1

004/2021
Serviço de Manutenção 
de veículos automoto-

res na garantia

fENiX aUToMÓVEiS
(cNPJ nº 05.025.625/0001-21)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrícula 
3153797/1

005/2021 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal

claro S.a.
(cNPJ nº. 40.432.544/0001-47)

aurilene Nahum
lotação: GMP, Ma-
trícula 5942095/1

arnaldo castro,
lotação: GMP, Matrícu-

la 3167577/1 -

006/2021
Serviços de desinfecção 
e descontaminação do 

iTErPa

EMPrESa NoPraGaS coNTrolE 
aMBiENTal lTda

(cNPJ nº 05.972.711/0001-41)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT
Matrícula: 
3153797/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Matrícu-
la: 5927959/4

07/2021
aquisição de licença de 
Software Métrica Topo

 

MÉTrica TEcNoloGia iMPorTa-
ÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda- (cNPJ 

nº: 01.227.689/0001-54)
 

luiz carlos repila 
de Miranda

lotação: GEo
Matrícula: 
3170098/1

 

José Eli da costa
lotação: GEo

Matrícula: 3168131/1

10/2021 Serviço de fornecimen-
to de água Mineral

loTTUS coMErcio dE aliMEN-
ToS E BEBidaS-EirEli

(cNPJ nº 34.018.264/0001-94)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT
Matrícula: 
3153797/1

ana carolina ramos 
da Silva

lotação: GlT
Matrícula: 5957320/1

002/2020 locação de Veículo de 
representação.

aTlaNTa rENT a car lTda
 (cNPJ nº 01.135.910/0001-44)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT,
Matrícula: 3153797/1

004/2020
Serviço de agenciamen-
to de Passagens (aérea, 

fluvial e terrestre)

NorTE TUriSMo
 (cNPJ n°. 05.570.254/0001-69)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrícula 
3153797/1

008/2020

locação de Servidores 
físicos e Virtuais (anti

-Malware)
 

iT ProTEcT rEPrESENTaÇÕES E 
coNSUlToria EM iNforMáTica 

EirEli
(cNPJ nº. 23.378.923/0001-87)

Potyguara Prazeres 
de oliveira ferreira

lotação: NTi
Matrícula: 

54185591/5

 igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 5958609/1

012/2020
Prestação de Serviços 
de auxiliar adminis-

trativo

liMPar- liMPEZa E coNSErVa-
ÇÃo lTda

(cNPJ nº. 08.775.721/0001-85)

Priscila cunha 
da Silva

lotação: Gac
Matrícula: 
5945937/1

Edjane arraes leite 
Goés

lotação: S-2/GP
Matrícula: 5942260/1

013/2020 Prestação de Serviços 
de copeiragem

liMPar- liMPEZa E coNSErVa-
ÇÃo lTda

(cNPJ nº. 08.775.721/0001-85)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrí-
cula 3153797/1

ana carolina ramos 
da Silva

lotação: GlT
Matrícula: 5957320/1

015/2020
Serviço de locação de 
Veículos- tipo Pick-Up 

cabine dupla

lUiZ ViaNa TraNSPorTE lTda
(cNPJ nº. 07.590.934/0001-70)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

ana carolina ramos 
da Silva

lotação: GlT
Matrícula: 5957320/1

016/2020 Serviço de Seguro 
Predial

liBErTY SEGUroS
(cNPJ nº. 61.550.141/0001-72)

aurilene Nahum
lotação: GMP, Ma-
trícula 5942095/1

rui luiz fonseca de 
almeida

lotação: GMP, 
Matrícula:
3167577/1

 

017/2020
Serviço de assinatura 
de Certificado Digital 

-E-cPf- a1

ioEPa-iMPrENSa oficial do 
ESTado do Pará

(cNPJ nº 04.835.476/0001-01)

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 
5958609/1

Van Glauco Sarraf 
Moraes

lotação: GlT
Matricula: 5721888/3

021/2020 Seguro Total para 
Veículos

EMPrESa PorTo SEGUro coM-
PaNHia dE SEGUroS GEraiS

(cNPJ: nº 61.198.164/0001-60)

ana carolina ramos 
da Silva

lotação: GlT
Matrícula: 
5957320/1

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrícula 
3153797/1

022/2020
Seguro de acidentes 
Pessoais e coletivos 

para Estagiários

EMPrESa PorTo SEGUro coM-
PaNHia dE SEGUroS GEraiS

(cNPJ: nº: 61.198.164/0001-60)

raimunda do 
Socorro lobo do 

Nascimento
lotação: GGP

Matrícula: 
3166902/1

Maria angelina lima 
Borges

lotação: GGP
Matrícula: 3168107/1

023/2020 Transporte individual de 
Passageiros

KGa desenvolvimento e Tecno-
logia EirEli

(cNPJ: nº 24.784.257/0001-40)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

ana carolina ramos 
da Silva

lotação: GlT
Matrícula: 5957320/1

026/2020 aquisição de Notebooks
GloBal diSTriBUiÇÃo dE BENS 

E coNSUMo lTda
(cNPJ: nº 89.237.911/0289-08)

Van Glauco Sarraf 
Moraes

lotação: GlT
Matricula: 
5721888/3

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 5958609/1

027/2020 aquisição de Microcom-
putador desktop

GloBal diSTriBUiÇÃo dE BENS 
dE coNSUMo lTda

(cNPJ: nº 89.237.911/0289-08)

Van Glauco Sarraf 
Moraes

lotação: GlT
Matricula: 
5721888/3

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 5958609/1

030/2020 Serv. de Manutenção de 
relógio de Ponto

fraNK SiNaTra dE aZEVEdo 
MoNTEiro

(cNPJ: nº 34.008.992/0001-15)

raimunda do 
Socorro lobo do 

Nascimento
lotação: GGP

Matrícula: 
3166902/1

Maria angelina lima 
Borges

lotação: GGP
Matrícula: 3168107/1

031/2020 Seguro de vida para 
Servidores

liBErTY SEGUroS S/a
(cNPJ: nº 61.550.141/0001-72)

raimunda do 
Socorro lobo do 

Nascimento
lotação: GGP

Matrícula: 
3166902/1

Maria angelina lima 
Borges

lotação: GGP
Matrícula: 3168107/1
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032/2020 confecção de crachá
MicrodaTa SiSTEMaS ElETro-

NicoS lTda.
(cNPJ: nº 09.492.650/0002-57)

raimunda do 
Socorro lobo do 

Nascimento
lotação: GGP

Matrícula: 
3166902/1

Maria angelina lima 
Borges

lotação: GGP
Matrícula: 3168107/1

003/2019

locação de 02 servido-
res de processamento, 
01 storage e 02  nobre-
aks de mínima de 3000 
Va, incluindo serviços 

de monitoração, implan-
tação e migração

TEcHlEad SErViÇoS E coMÉr-
cio dE iNforMáTica lTda, 

(cNPJ n.º 11.887.021/0001-97)

Potyguara Prazeres 
de oliveira ferreira

lotação: NTi
Matrícula: 

54185591/5

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 5958609/1

006/2019 licença de uso- Softwa-
re contratosgov

NP EVENToS E SErViÇoS lTda,  
(cNPJ n°. 07.797.967/0001-95)

andreia do Socorro 
da costa

lotação: ca, Matrí-
cula: 5896351/1

leiliane de carvalho 
cordeiro

lotação: ca
Matrícula: 54196188/3

008/2019
Serviços especializados 
de Tecnologia da infor-

mação- Sicarf

GT4W coNSUlToria E SErVicoS 
EM GEoProcESSaMENTo lTda 
(cNPJ nº. 13.323.695/0001-94)

Potyguara Prazeres 
de oliveira ferreira

lotação: NTi
Matrícula: 

54185591/5

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 5958609/1

013/2019
Serviços de Manutenção 
Preventiva e corretiva 

de Veículos

ProSPEra SErVicE lTda
(cNPJ nº. 15.011.217/0001-74)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

 raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrícula 
3153797/1

016/2019
fornecimento de 

Serviços de confecção 
de chaves

rcN coMErcio E SErViÇoS 
lTda-EPP

(cNPJ nº. 02.055.122/0001-01)

 raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrí-
cula 3153797/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Matrícu-
la: 5927959/4

020/2019 Serviços de confecção 
de carimbos

rcN coMErcio E SErViÇoS 
lTda-EPP

(cNPJ nº. 02.055.122/0001-01)

José de Jesus 
cunha azevedo

lotação: daf, Matrí-
cula: 5324734-5

leiliane de carvalho 
cordeiro

lotação: ca
Matrícula: 54196188/3

022/2019
Serviço da informação 
e Tecnologia da infor-

mação

EMPrESa da TEcNoÇoGia da 
iNforMaÇÃo

(cNPJ nº. 05.059.613/0001-18)

Potyguara Prazeres 
de oliveira ferreira

lotação: NTi
Matrícula: 

54185591/5

Van Glauco Sarraf 
Moraes

lotação: GlT
Matricula: 5721888/3

015/2018
Serviços de Jardinagem 

e Manutenção de 
Paisagismo

aVal EMPrESa dE SErViÇoS 
ESPEcialiZadoS lTda

(cNPJ nº. 24.930.315/0001-04)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrí-
cula 3153797/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Matrícu-
la: 5927959/4

021/2018
Serviços de Manutenção 
corretiva e Preventiva 

de Elevadores

ElEVadorES HEXcEl lTda
(cNPJ n.º 10.599.628/0001-09)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrí-
cula 3153797/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Matrícu-
la: 5927959/4

030/2018

Serviços de Manutenção 
corretiva e Preventiva 
de aparelhos de ar-
condicionado com 

fornecimento de peças.

a.V. dE JESUS BUriTi – SErVi-
ÇoS dE rEfiGEraÇÃo

(cNPJ n.º 17.230.719/0001-11)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrí-
cula 3153797/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Matrícu-
la: 5927959/4

32/2018 Serviços de Publicação 
de atos administrativos

iMPrENSa oficial do ESTado 
do Pará- ioEPa

 (cNPJ n°. 04.835.476/0001-01)

raimunda do 
Socorro lobo do 

Nascimento
lotação: GGP

Matrícula: 
3166902/1

andreia do Socorro 
da costa

lotação: ca, Matrícula: 
5896351/1

005/2017
Serviço de Sistema de 

Gestão de abastecimen-
to de combustível

TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
(cNPJ n°. 03.506.307/0001-57)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrícula 
3153797/1

029/2017
Serviço de impressão, 

cópia, fax, digitalização 
departamental

Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E 
TEcNoloGia lTda-EPP

(cNPJ n°. 07.679.989/0001-50)

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 
5958609/1

Van Glauco Sarraf 
Moraes

lotação: GlT
Matricula: 5721888/3

033/2017 locação de Equipamen-
tos de informática

TEcNoSET iNforMaTica ProdU-
ToS E SErVicoS lTda

(cNPJ n°. 64.799.539/0001-35)

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 
5958609/1

Van Glauco Sarraf 
Moraes

lotação: GlT
Matricula: 5721888/3

037/2017 Serviço continuados de 
limpeza e conservação

liMPar liMPEZa E coNSErVa-
cao lTda

(cNPJ n°. 08.775.721/0001-85)

raimundo Walter 
corrêa

lotação: GlT, Matrí-
cula 3153797/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Matrícu-
la: 5927959/4

101/2017
Energia Elétrica no am-
biente de contratação 

regular- acr

cENTraiS ElÉTricaS do 
Pará S/a

(cNPJ n°. 04.895.728/0001-80)

alfredo fernando 
Borges Neves 

Junior
 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

ana carolina ramos 
da Silva

lotação: GlT
Matrícula: 5957320/1

019/2016 Serviços de Telefonia 
fixa comutada (STfc)

claro S.a.
(cNPJ nº. 40.432.544/0001-47)

aurilene Nahum
lotação: GMP, Ma-
trícula 5942095/1

arnaldo castro,
lotação: GMP, Matrícu-

la 3167577/1 -

ii - faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria na data de assinatura 
do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Terras do Pará - iTErPa, 11 de maio de 2021.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presidente

Protocolo: 657230
Portaria N° 600 de 18 de Maio 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 190, de 15 
de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.360, de 
20 de março de 2013, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
GUrUPiZiNHo, localizada no Município de Ulianópolis, com área de 
25.807,6322 ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de Paragominas sob o nº 14.221, livro: 2-aZ, folha: 129 e 
129 v;
coNSidEraNdo que posteriormente o iTErPa rETificoU a área de terras 
denominada GlEBa GUrUPiZiNHo, através da PorTaria Nº 701, de 09 
de julho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.653, de 10 
de julho de 2018, passando a obter área de 25.407,2444 ha, na qual foi 
averbada no cartório de registro de imóveis da comarca de Paragominas 
sob o nº aV-1/14.221, livro: 2-aZ, folhas: 129 e 129v;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos da Gleba Gurupizinho, 
para atender a regularização fundiária de área parcialmente inserida na 
mesma;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2012/490059.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba Gurupizinho, localizada no 
Município de Ulianópolis, de uma área de 25.407,2444 ha, para uma área 
de 23.089,7865 ha (vinte e três mil, e oitenta e nove hectares, setenta e 
oito ares e sessenta e cinco centiares) com limites, confrontações e demais 
especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado pelo 
iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no 
marco M-001, de coordenada N =  9.593.969,70m e E = 223.703,40m; 
deste segue confrontando com o limite da Gleba federal Paragominas a8, 
com a seguinte distância:  17,60 m e azimute plano 89°42’25” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.593.969,79m e E = 223.721,00m; 654,36 m 
e azimute plano 132°44’27” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.593.525,69m e E = 224.201,58m; 596,09 m e azimute plano 132°44’27” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.593.121,13m e E = 224.639,37m; 
118,09 m e azimute plano 132°44’31” até o marco M-005, de coordenada 
N = 9.593.040,98m e E = 224.726,10m; 351,52 m e azimute plano 
133°14’40” até o marco M-006, de coordenada N = 9.592.800,15m e E = 
224.982,16m; 1.986,30 m e azimute plano 133°14’42” até o marco M-007, 
de coordenada N = 9.591.439,30m e E = 226.429,04m; 116,85 m e 
azimute plano 133°14’43” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.591.359,24m e E = 226.514,16m; 84,10 m e azimute plano 133°14’46” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.591.301,62m e E = 226.575,42m; 
8,72 m e azimute plano 133°14’00” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.591.295,65m e E = 226.581,77m; 23,82 m e azimute plano 133°14’52” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.591.279,33m e E = 226.599,12m; 
96,27 m e azimute plano 139°48’43” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.591.205,79m e E = 226.661,24m; deste segue confrontando com o 
limite da Gleba federal croatá a-1, com a seguinte distância: 24,82 m e 
azimute plano 228°23’50” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.591.189,31m e E = 226.642,68m; 134,25 m e azimute plano 228°23’49” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.591.100,17m e E = 226.542,29m; 
332,76 m e azimute plano 223°26’38” até o marco M-015, de coordenada 
N = 9.590.858,57m e E = 226.313,47m; 97,05 m e azimute plano 
223°45’06” até o marco M-016, de coordenada N = 9.590.788,47m e E = 
226.246,36m; 242,86 m e azimute plano 223°44’56” até o marco M-017, 
de coordenada N = 9.590.613,03m e E = 226.078,42m; 286,71 m e 
azimute plano 223°38’46” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.590.405,56m e E = 225.880,53m; 350,90 m e azimute plano 222°59’43” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.590.148,91m e E = 225.641,24m; 
138,05 m e azimute plano 226°37’23” até o marco M-020, de coordenada 
N = 9.590.054,10m e E = 225.540,90m; 1.613,90 m e azimute plano 
125°21’35” até o marco M-021, de coordenada N = 9.589.120,12m e E = 
226.857,09m; 8,90 m e azimute plano 123°05’00” até o marco M-022, de 
coordenada N = 9.589.115,26m e E = 226.864,55m; 187,20 m e azimute 
plano 123°07’35” até o marco M-023, de coordenada N = 9.589.012,96m 
e E = 227.021,32m; 106,76 m e azimute plano 123°07’28” até o marco 
M-024, de coordenada N = 9.588.954,62m e E = 227.110,73m; 69,00 m 
e azimute plano 123°07’08” até o marco M-025, de coordenada N = 
9.588.916,92m e E = 227.168,52m; 1.410,70 m e azimute plano 
123°07’29” até o marco M-026, de coordenada N = 9.588.146,02m e E = 
228.349,96m; 0,38 m e azimute plano 125°21’45” até o marco M-027, de 
coordenada N = 9.588.145,80m e E = 228.350,27m; 0,56 m e azimute 
plano 123°24’28” até o marco M-028, de coordenada N = 9.588.145,49m 
e E = 228.350,74m; 13,26 m e azimute plano 123°05’27” até o marco 
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M-029, de coordenada N = 9.588.138,25m e E = 228.361,85m; 7,49 m e 
azimute plano 123°07’01” até o marco M-030, de coordenada N = 
9.588.134,16m e E = 228.368,12m; 61,42 m e azimute plano 123°06’00” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.588.100,62m e E = 228.419,57m; 
33,34 m e azimute plano 123°39’41” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.588.082,14m e E = 228.447,32m; 67,30 m e azimute plano 123°39’25” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.588.044,84m e E = 228.503,34m; 
100,05 m e azimute plano 123°38’56” até o marco M-034, de coordenada 
N = 9.587.989,40m e E = 228.586,63m; 544,76 m e azimute plano 
123°39’13” até o marco M-035, de coordenada N = 9.587.687,51m e E = 
229.040,09m; 191,18 m e azimute plano 123°39’07” até o marco M-036, 
de coordenada N = 9.587.581,57m e E = 229.199,23m; 583,92 m e 
azimute plano 123°39’12” até o marco M-037, de coordenada N = 
9.587.257,98m e E = 229.685,29m; 195,10 m e azimute plano 123°39’24” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.587.149,85m e E = 229.847,69m; 
342,53 m e azimute plano 123°39’19” até o marco M-039, de coordenada 
N = 9.586.960,02m e E = 230.132,81m; 215,75 m e azimute plano 
123°39’25” até o marco M-040, de coordenada N = 9.586.840,45m e E = 
230.312,39m; 657,94 m e azimute plano 123°39’24” até o marco M-041, 
de coordenada N = 9.586.475,81m e E = 230.860,04m; deste segue con-
finando com Quem de direito, com a seguinte distância: 2.187,16 m e 
azimute plano 228°50’55” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.585.036,55m e E = 229.213,17m; 47,36 m e azimute plano 251°52’44” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.585.021,82m e E = 229.168,16m; 
12,08 m e azimute plano 269°57’09” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.585.021,81m e E = 229.156,08m; 18,18 m e azimute plano 231°55’34” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.585.010,60m e E = 229.141,77m; 
13,62 m e azimute plano 215°27’51” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.584.999,51m e E = 229.133,87m; 24,94 m e azimute plano 203°21’30” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.584.976,61m e E = 229.123,98m; 
24,75 m e azimute plano 183°57’43” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.584.951,92m e E = 229.122,27m; 12,05 m e azimute plano 194°10’29” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.584.940,24m e E = 229.119,32m; 
35,25 m e azimute plano 207°27’07” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.584.908,96m e E = 229.103,07m; 76,68 m e azimute plano 203°25’45” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.584.838,60m e E = 229.072,58m; 
78,86 m e azimute plano 202°21’12” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.584.765,67m e E = 229.042,59m; 51,24 m e azimute plano 216°26’42” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.584.724,45m e E = 229.012,15m; 
34,83 m e azimute plano 227°52’29” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.584.701,09m e E = 228.986,32m; 33,79 m e azimute plano 228°08’33” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.584.678,54m e E = 228.961,15m; 
21,49 m e azimute plano 246°09’14” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.584.669,85m e E = 228.941,49m; 47,35 m e azimute plano 266°52’36” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.584.667,27m e E = 228.894,21m; 
49,64 m e azimute plano 259°25’33” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.584.658,16m e E = 228.845,41m; 19,40 m e azimute plano 263°06’08” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.584.655,83m e E = 228.826,15m; 
5,70 m e azimute plano 263°08’57” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.584.655,15m e E = 228.820,49m; 35,54 m e azimute plano 261°30’18” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.584.649,90m e E = 228.785,34m; 
62,89 m e azimute plano 257°01’28” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.584.635,78m e E = 228.724,06m; 19,71 m e azimute plano 262°35’51” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.584.633,24m e E = 228.704,51m; 
35,96 m e azimute plano 257°55’39” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.584.625,72m e E = 228.669,35m; deste segue confinando com Quem 
de direito, com a seguinte distância: 115,19 m e azimute plano 204°52’19” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.584.521,21m e E = 228.620,90m; 
30,77 m e azimute plano 205°53’56” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.584.493,53m e E = 228.607,46m; deste segue confinando com a fa-
zenda catalina, com a seguinte distância: 50,33 m e azimute plano 
275°13’16” até o marco M-067, de coordenada N = 9.584.498,11m e E = 
228.557,34m; 38,95 m e azimute plano 275°13’45” até o marco M-068, de 
coordenada N = 9.584.501,66m e E = 228.518,55m; 219,66 m e azimute 
plano 275°13’36” até o marco M-069, de coordenada N = 9.584.521,67m 
e E = 228.299,80m; 511,41 m e azimute plano 275°13’33” até o marco 
M-070, de coordenada N = 9.584.568,25m e E = 227.790,52m; 46,79 m 
e azimute plano 232°33’52” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.584.539,81m e E = 227.753,37m; 134,04 m e azimute plano 184°50’25” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.584.406,25m e E = 227.742,06m; 
62,92 m e azimute plano 184°50’27” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.584.343,55m e E = 227.736,75m; 11,57 m e azimute plano 184°48’32” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.584.332,02m e E = 227.735,78m; 
352,47 m e azimute plano 184°50’25” até o marco M-075, de coordenada 
N = 9.583.980,81m e E = 227.706,04m; 26,74 m e azimute plano 
185°21’55” até o marco M-076, de coordenada N = 9.583.954,19m e E = 
227.703,54m; 239,41 m e azimute plano 185°21’33” até o marco M-077, 
de coordenada N = 9.583.715,83m e E = 227.681,18m; 521,13 m e 
azimute plano 185°21’32” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.583.196,98m e E = 227.632,51m; 925,10 m e azimute plano 187°42’38” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.582.280,24m e E = 227.508,39m; 
1.753,54 m e azimute plano 187°42’39” até o marco M-080, de coordena-
da N = 9.580.542,56m e E = 227.273,11m; 1.244,95 m e azimute plano 
187°42’38” até o marco M-081, de coordenada N = 9.579.308,87m e E = 
227.106,08m; 467,02 m e azimute plano 187°18’26” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.578.845,64m e E = 227.046,68m; 80,12 m e azimu-
te plano 187°18’50” até o marco M-083, de coordenada N = 9.578.766,17m 
e E = 227.036,48m; 273,96 m e azimute plano 187°18’22” até o marco 
M-084, de coordenada N = 9.578.494,43m e E = 227.001,64m; 7,63 m e 
azimute plano 187°18’07” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.578.486,86m e E = 227.000,67m; 8,20 m e azimute plano 187°21’33” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.578.478,73m e E = 226.999,62m; 

0,01 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.578.478,72m e E = 226.999,62m; deste segue confinando com fazen-
das reunidas ligação, com a seguinte distância: 0,02 m e azimute plano 
270°00’00” até o marco M-088, de coordenada N = 9.578.478,72m e E = 
226.999,60m; 0,05 m e azimute plano 191°18’36” até o marco M-089, de 
coordenada N = 9.578.478,67m e E = 226.999,59m; 0,16 m e azimute 
plano 183°34’35” até o marco M-090, de coordenada N = 9.578.478,51m 
e E = 226.999,58m; 4,11 m e azimute plano 186°25’58” até o marco 
M-091, de coordenada N = 9.578.474,43m e E = 226.999,12m; 1,91 m e 
azimute plano 186°18’26” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.578.472,53m e E = 226.998,91m; 4,73 m e azimute plano 186°26’02” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.578.467,83m e E = 226.998,38m; 
6,48 m e azimute plano 186°22’45” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.578.461,39m e E = 226.997,66m; 36,72 m e azimute plano 186°22’47” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.578.424,90m e E = 226.993,58m; 
6,70 m e azimute plano 186°25’31” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.578.418,24m e E = 226.992,83m; 2,68 m e azimute plano 186°13’19” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.578.415,58m e E = 226.992,54m; 
165,62 m e azimute plano 186°22’56” até o marco M-098, de coordenada 
N = 9.578.250,99m e E = 226.974,13m; 646,38 m e azimute plano 
186°22’59” até o marco M-099, de coordenada N = 9.577.608,62m e E = 
226.902,27m; 168,09 m e azimute plano 186°22’50” até o marco M-100, 
de coordenada N = 9.577.441,57m e E = 226.883,59m; 2.839,60 m e 
azimute plano 186°22’57” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.574.619,57m e E = 226.567,93m; 1.253,90 m e azimute plano 
186°22’57” até o marco M-102, de coordenada N = 9.573.373,44m e E = 
226.428,54m; 250,57 m e azimute plano 186°22’53” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.573.124,42m e E = 226.400,69m; 726,70 m e 
azimute plano 186°22’56” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.572.402,22m e E = 226.319,91m; 2.583,66 m e azimute plano 
188°58’53” até o marco M-105, de coordenada N = 9.569.850,24m e E = 
225.916,56m; 3.313,53 m e azimute plano 195°43’15” até o marco M-106, 
de coordenada N = 9.566.660,66m e E = 225.018,75m; 4.096,88 m e 
azimute plano 209°56’03” até o marco M-107, de coordenada N = 
9.563.110,31m e E = 222.974,38m; 1.013,89 m e azimute plano 
100°54’06” até o marco M-108, de coordenada N = 9.562.918,56m e E = 
223.969,97m; 663,34 m e azimute plano 180°59’39” até o marco M-109, 
de coordenada N = 9.562.255,32m e E = 223.958,46m; 182,18 m e 
azimute plano 180°59’38” até o marco M-110, de coordenada N = 
9.562.073,17m e E = 223.955,30m; 706,79 m e azimute plano 180°59’38” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.561.366,49m e E = 223.943,04m; 
88,00 m e azimute plano 180°31’39” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.561.278,49m e E = 223.942,23m; deste segue confrontando com o 
limite do assentamento federal Pa floresta Gurupi i, com a seguinte dis-
tância: 1.338,85 m e azimute plano 268°43’35” até o marco M-113, de 
coordenada N = 9.561.248,73m e E = 222.603,71m; 695,68 m e azimute 
plano 179°58’34” até o marco M-114, de coordenada N = 9.560.553,05m 
e E = 222.604,00m; 2.359,10 m e azimute plano 179°58’35” até o marco 
M-115, de coordenada N = 9.558.193,95m e E = 222.604,97m; 904,53 m 
e azimute plano 179°58’33” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.557.289,42m e E = 222.605,35m; 755,73 m e azimute plano 179°58’35” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.556.533,69m e E = 222.605,66m; 
384,94 m e azimute plano 179°58’34” até o marco M-118, de coordenada 
N = 9.556.148,75m e E = 222.605,82m; deste segue confrontando com o 
limite do assentamento federal Pa Surubiju, com a seguinte distância: 
204,27 m e azimute plano 189°47’51” até o marco M-119, de coordenada 
N = 9.555.947,46m e E = 222.571,06m; 426,61 m e azimute plano 
189°47’49” até o marco M-120, de coordenada N = 9.555.527,07m e E = 
222.498,47m; 2,43 m e azimute plano 189°58’01” até o marco M-121, de 
coordenada N = 9.555.524,68m e E = 222.498,05m; 13,80 m e azimute 
plano 189°48’13” até o marco M-122, de coordenada N = 9.555.511,08m 
e E = 222.495,70m; 32,15 m e azimute plano 189°47’47” até o marco 
M-123, de coordenada N = 9.555.479,40m e E = 222.490,23m; 0,26 m e 
azimute plano 188°44’46” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.555.479,14m e E = 222.490,19m; 2,16 m e azimute plano 189°51’16” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.555.477,01m e E = 222.489,82m; 
0,26 m e azimute plano 190°53’08” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.555.476,75m e E = 222.489,77m; deste segue confrontando com o 
limite da Gleba federal Surubiju a4, com a seguinte distância: 0,46 m e 
azimute plano 270°00’00” até o marco M-127, de coordenada N = 
9.555.476,75m e E = 222.489,31m; 558,07 m e azimute plano 269°22’40” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.555.470,69m e E = 221.931,27m; 
456,13 m e azimute plano 270°23’58” até o marco M-129, de coordenada 
N = 9.555.473,87m e E = 221.475,15m; 912,63 m e azimute plano 
269°10’48” até o marco M-130, de coordenada N = 9.555.460,81m e E = 
220.562,61m; 1.420,58 m e azimute plano 215°41’23” até o marco M-131, 
de coordenada N = 9.554.307,03m e E = 219.733,85m; 2.096,76 m e 
azimute plano 271°44’01” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.554.370,46m e E = 217.638,05m; 9,85 m e azimute plano 271°44’40” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.554.370,76m e E = 217.628,20m; 
129,69 m e azimute plano 271°43’56” até o marco M-134, de coordenada 
N = 9.554.374,68m e E = 217.498,57m; 23,91 m e azimute plano 
270°35’57” até o marco M-135, de coordenada N = 9.554.374,93m e E = 
217.474,66m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(sentido Sul-Norte) da rodovia federal Br-010, com a seguinte distância: 
36,40 m e azimute plano 0°24’33” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.554.411,33m e E = 217.474,92m; 114,59 m e azimute plano 0°25’30” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.554.525,92m e E = 217.475,77m; 
241,91 m e azimute plano 0°25’26” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.554.767,82m e E = 217.477,56m; 148,86 m e azimute plano 
359°49’09” até o marco M-139, de coordenada N = 9.554.916,68m e E = 
217.477,09m; 81,61 m e azimute plano 4°14’39” até o marco M-140, de 
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coordenada N = 9.554.998,07m e E = 217.483,13m; 1,48 m e azimute 
plano 1°56’06” até o marco M-141, de coordenada N = 9.554.999,55m e E 
= 217.483,18m; 1,22 m e azimute plano 358°07’20” até o marco M-142, 
de coordenada N = 9.555.000,77m e E = 217.483,14m; 54,27 m e azimu-
te plano 356°30’12” até o marco M-143, de coordenada N = 9.555.054,94m 
e E = 217.479,83m; 131,80 m e azimute plano 359°49’18” até o marco 
M-144, de coordenada N = 9.555.186,74m e E = 217.479,42m; 134,57 m 
e azimute plano 1°37’20” até o marco M-145, de coordenada N = 
9.555.321,26m e E = 217.483,23m; 109,59 m e azimute plano 1°28’47” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.555.430,81m e E = 217.486,06m; 
0,59 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.555.431,40m e E = 217.486,06m; 93,30 m e azimute plano 359°35’19” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.555.524,70m e E = 217.485,39m; 
161,46 m e azimute plano 359°34’53” até o marco M-149, de coordenada 
N = 9.555.686,16m e E = 217.484,21m; 175,86 m e azimute plano 
0°30’41” até o marco M-150, de coordenada N = 9.555.862,01m e E = 
217.485,78m; 45,70 m e azimute plano 359°49’28” até o marco M-151, de 
coordenada N = 9.555.907,71m e E = 217.485,64m; 88,63 m e azimute 
plano 359°49’08” até o marco M-152, de coordenada N = 9.555.996,34m 
e E = 217.485,36m; 149,21 m e azimute plano 3°03’43” até o marco 
M-153, de coordenada N = 9.556.145,34m e E = 217.493,33m; 0,55 m e 
azimute plano 2°04’57” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.556.145,89m e E = 217.493,35m; 108,52 m e azimute plano 1°29’59” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.556.254,37m e E = 217.496,19m; 
0,52 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-156, de coordenada N = 
9.556.254,89m e E = 217.496,19m; 2,98 m e azimute plano 355°45’49” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.556.257,86m e E = 217.495,97m; 
138,37 m e azimute plano 351°28’18” até o marco M-158, de coordenada 
N = 9.556.394,70m e E = 217.475,45m; 0,53 m e azimute plano 
351°15’14” até o marco M-159, de coordenada N = 9.556.395,22m e E = 
217.475,37m; 239,37 m e azimute plano 349°54’15” até o marco M-160, 
de coordenada N = 9.556.630,88m e E = 217.433,41m; 63,06 m e azimu-
te plano 350°38’11” até o marco M-161, de coordenada N = 9.556.693,10m 
e E = 217.423,15m; 297,63 m e azimute plano 350°38’13” até o marco 
M-162, de coordenada N = 9.556.986,76m e E = 217.374,73m; 235,58 m 
e azimute plano 350°38’18” até o marco M-163, de coordenada N = 
9.557.219,20m e E = 217.336,41m; 164,23 m e azimute plano 350°15’28” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.557.381,06m e E = 217.308,62m; 
96,32 m e azimute plano 350°15’04” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.557.475,99m e E = 217.292,31m; 204,01 m e azimute plano 
350°15’30” até o marco M-166, de coordenada N = 9.557.677,06m e E = 
217.257,79m; 134,93 m e azimute plano 350°36’12” até o marco M-167, 
de coordenada N = 9.557.810,18m e E = 217.235,76m; 564,94 m e 
azimute plano 350°36’18” até o marco M-168, de coordenada N = 
9.558.367,54m e E = 217.143,54m; 168,88 m e azimute plano 350°19’21” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.558.534,02m e E = 217.115,15m; 
151,40 m e azimute plano 350°19’07” até o marco M-170, de coordenada 
N = 9.558.683,26m e E = 217.089,69m; 216,34 m e azimute plano 
350°49’35” até o marco M-171, de coordenada N = 9.558.896,83m e E = 
217.055,20m; 47,73 m e azimute plano 350°56’53” até o marco M-172, de 
coordenada N = 9.558.943,97m e E = 217.047,69m; 49,38 m e azimute 
plano 352°07’10” até o marco M-173, de coordenada N = 9.558.992,88m 
e E = 217.040,92m; 0,74 m e azimute plano 351°25’51” até o marco 
M-174, de coordenada N = 9.558.993,61m e E = 217.040,81m; 0,57 m e 
azimute plano 348°53’13” até o marco M-175, de coordenada N = 
9.558.994,17m e E = 217.040,70m; 40,41 m e azimute plano 348°23’33” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.559.033,75m e E = 217.032,57m; 
56,18 m e azimute plano 352°53’02” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.559.089,50m e E = 217.025,61m; 46,30 m e azimute plano 354°08’57” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.559.135,56m e E = 217.020,89m; 
47,74 m e azimute plano 1°02’39” até o marco M-179, de coordenada N = 
9.559.183,29m e E = 217.021,76m; 46,40 m e azimute plano 4°14’23” até 
o marco M-180, de coordenada N = 9.559.229,56m e E = 217.025,19m; 
61,54 m e azimute plano 8°29’41” até o marco M-181, de coordenada N = 
9.559.290,42m e E = 217.034,28m; 53,14 m e azimute plano 13°18’24” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.559.342,13m e E = 217.046,51m; 
42,94 m e azimute plano 15°50’21” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.559.383,44m e E = 217.058,23m; 244,77 m e azimute plano 20°31’04” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.559.612,68m e E = 217.144,02m; 
238,41 m e azimute plano 19°32’16” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.559.837,36m e E = 217.223,75m; 613,89 m e azimute plano 19°46’02” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.560.415,08m e E = 217.431,37m; 
508,36 m e azimute plano 19°39’05” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.560.893,83m e E = 217.602,33m; 102,72 m e azimute plano 19°04’31” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.560.990,91m e E = 217.635,90m; 
0,51 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-189, de coordenada N = 
9.560.991,39m e E = 217.636,06m; 55,31 m e azimute plano 17°38’20” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.561.044,10m e E = 217.652,82m; 
2,17 m e azimute plano 14°40’35” até o marco M-191, de coordenada N = 
9.561.046,20m e E = 217.653,37m; 52,68 m e azimute plano 11°24’29” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.561.097,84m e E = 217.663,79m; 
0,49 m e azimute plano 10°37’11” até o marco M-193, de coordenada N = 
9.561.098,32m e E = 217.663,88m; 0,58 m e azimute plano 8°58’21” até 
o marco M-194, de coordenada N = 9.561.098,89m e E = 217.663,97m; 
100,03 m e azimute plano 8°19’43” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.561.197,87m e E = 217.678,46m; 75,56 m e azimute plano 8°40’10” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.561.272,57m e E = 217.689,85m; 
252,73 m e azimute plano 8°58’16” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.561.522,21m e E = 217.729,26m; 237,83 m e azimute plano 9°02’07” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.561.757,09m e E = 217.766,61m; 
401,23 m e azimute plano 9°26’05” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.562.152,89m e E = 217.832,38m; 21,84 m e azimute plano 9°26’11” 

até o marco M-200, de coordenada N = 9.562.174,43m e E = 217.835,96m; 
128,11 m e azimute plano 9°26’04” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.562.300,81m e E = 217.856,96m; 68,94 m e azimute plano 8°45’36” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.562.368,95m e E = 217.867,46m; 
131,98 m e azimute plano 8°45’36” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.562.499,39m e E = 217.887,56m; 44,25 m e azimute plano 8°44’50” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.562.543,13m e E = 217.894,29m; 
156,83 m e azimute plano 9°27’53” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.562.697,83m e E = 217.920,08m; 55,81 m e azimute plano 13°51’34” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.562.752,02m e E = 217.933,45m; 
91,61 m e azimute plano 15°12’05” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.562.840,42m e E = 217.957,47m; 0,02 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.562.840,44m e E = 217.957,48m; 
151,93 m e azimute plano 14°39’36” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.562.987,42m e E = 217.995,93m; 124,84 m e azimute plano 14°39’47” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.563.108,19m e E = 218.027,53m; 
389,36 m e azimute plano 14°48’05” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.563.484,63m e E = 218.127,00m; 17,85 m e azimute plano 14°47’57” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.563.501,89m e E = 218.131,56m; 
42,95 m e azimute plano 14°47’47” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.563.543,42m e E = 218.142,53m; 118,22 m e azimute plano 14°59’27” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.563.657,62m e E = 218.173,11m; 
253,88 m e azimute plano 14°59’09” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.563.902,87m e E = 218.238,76m; 305,79 m e azimute plano 14°26’49” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.564.198,99m e E = 218.315,05m; 
250,86 m e azimute plano 15°12’33” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.564.441,06m e E = 218.380,86m; 103,11 m e azimute plano 16°28’50” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.564.539,93m e E = 218.410,11m; 
0,81 m e azimute plano 15°04’07” até o marco M-219, de coordenada N = 
9.564.540,71m e E = 218.410,32m; 183,56 m e azimute plano 14°09’43” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.564.718,69m e E = 218.455,23m; 
284,56 m e azimute plano 14°54’01” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.564.993,68m e E = 218.528,40m; 583,65 m e azimute plano 14°42’27” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.565.558,21m e E = 218.676,58m; 
327,38 m e azimute plano 14°59’52” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.565.874,44m e E = 218.761,30m; 122,49 m e azimute plano 14°27’42” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.565.993,05m e E = 218.791,89m; 
23,35 m e azimute plano 14°44’19” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.566.015,63m e E = 218.797,83m; 80,74 m e azimute plano 14°43’23” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.566.093,72m e E = 218.818,35m; 
175,75 m e azimute plano 14°43’27” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.566.263,70m e E = 218.863,02m; 284,31 m e azimute plano 14°41’48” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.566.538,71m e E = 218.935,15m; 
156,17 m e azimute plano 15°08’39” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.566.689,46m e E = 218.975,95m; 317,73 m e azimute plano 14°28’38” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.566.997,10m e E = 219.055,38m; 
183,36 m e azimute plano 15°43’35” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.567.173,60m e E = 219.105,08m; 213,91 m e azimute plano 14°44’49” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.567.380,46m e E = 219.159,53m; 
172,62 m e azimute plano 14°00’23” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.567.547,95m e E = 219.201,31m; 270,67 m e azimute plano 15°13’37” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.567.809,12m e E = 219.272,40m; 
0,60 m e azimute plano 13°34’14” até o marco M-235, de coordenada N = 
9.567.809,70m e E = 219.272,54m; 147,01 m e azimute plano 13°31’29” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.567.952,63m e E = 219.306,92m; 
180,34 m e azimute plano 15°47’34” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.568.126,16m e E = 219.356,00m; 0,49 m e azimute plano 15°27’40” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.568.126,63m e E = 219.356,13m; 
281,75 m e azimute plano 14°23’31” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.568.399,54m e E = 219.426,16m; 201,60 m e azimute plano 14°43’37” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.568.594,52m e E = 219.477,41m; 
105,43 m e azimute plano 14°20’17” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.568.696,67m e E = 219.503,52m; 187,78 m e azimute plano 15°10’36” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.568.877,90m e E = 219.552,68m; 
62,24 m e azimute plano 14°37’49” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.568.938,12m e E = 219.568,40m; 122,95 m e azimute plano 14°16’53” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.569.057,27m e E = 219.598,73m; 
147,70 m e azimute plano 14°19’24” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.569.200,38m e E = 219.635,27m; 109,31 m e azimute plano 15°32’11” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.569.305,70m e E = 219.664,55m; 
41,05 m e azimute plano 14°48’17” até o marco M-247, de coordenada N 
= 9.569.345,39m e E = 219.675,04m; 55,53 m e azimute plano 13°55’52” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.569.399,29m e E = 219.688,41m; 
1,37 m e azimute plano 11°48’09” até o marco M-249, de coordenada N = 
9.569.400,63m e E = 219.688,69m; 0,97 m e azimute plano 8°52’50” até 
o marco M-250, de coordenada N = 9.569.401,59m e E = 219.688,84m; 
67,70 m e azimute plano 7°13’48” até o marco M-251, de coordenada N = 
9.569.468,75m e E = 219.697,36m; 2,55 m e azimute plano 3°36’16” até 
o marco M-252, de coordenada N = 9.569.471,29m e E = 219.697,52m; 
54,47 m e azimute plano 359°51’48” até o marco M-253, de coordenada N 
= 9.569.525,76m e E = 219.697,39m; 141,09 m e azimute plano 0°41’11” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.569.666,84m e E = 219.699,08m; 
224,45 m e azimute plano 0°05’58” até o marco M-255, de coordenada N 
= 9.569.891,29m e E = 219.699,47m; 211,59 m e azimute plano 
359°49’46” até o marco M-256, de coordenada N = 9.570.102,88m e E = 
219.698,84m; 315,92 m e azimute plano 0°35’42” até o marco M-257, de 
coordenada N = 9.570.418,78m e E = 219.702,12m; 1,22 m e azimute 
plano 358°35’29” até o marco M-258, de coordenada N = 9.570.420,00m 
e E = 219.702,09m; 79,14 m e azimute plano 356°48’21” até o marco 
M-259, de coordenada N = 9.570.499,02m e E = 219.697,68m; 65,42 m 
e azimute plano 2°34’02” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.570.564,37m e E = 219.700,61m; 0,78 m e azimute plano 1°28’08” até 
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o marco M-261, de coordenada N = 9.570.565,15m e E = 219.700,63m; 
246,48 m e azimute plano 0°19’15” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.570.811,63m e E = 219.702,01m; 0,36 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.570.811,99m e E = 219.702,01m; 
85,98 m e azimute plano 359°07’37” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.570.897,96m e E = 219.700,70m; 121,81 m e azimute plano 1°19’02” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.571.019,74m e E = 219.703,50m; 
0,55 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-266, de coordenada N = 
9.571.020,29m e E = 219.703,50m; 34,16 m e azimute plano 359°29’49” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.571.054,45m e E = 219.703,20m; 
141,69 m e azimute plano 359°28’57” até o marco M-268, de coordenada 
N = 9.571.196,13m e E = 219.701,92m; 214,71 m e azimute plano 
0°06’43” até o marco M-269, de coordenada N = 9.571.410,84m e E = 
219.702,34m; 434,61 m e azimute plano 0°12’30” até o marco M-270, de 
coordenada N = 9.571.845,45m e E = 219.703,92m; 320,53 m e azimute 
plano 359°53’02” até o marco M-271, de coordenada N = 9.572.165,98m 
e E = 219.703,27m; 137,32 m e azimute plano 0°00’30” até o marco 
M-272, de coordenada N = 9.572.303,30m e E = 219.703,29m; 202,69 m 
e azimute plano 0°00’20” até o marco M-273, de coordenada N = 
9.572.505,99m e E = 219.703,31m; 362,18 m e azimute plano 0°40’03” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.572.868,15m e E = 219.707,53m; 
0,33 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-275, de coordenada N = 
9.572.868,48m e E = 219.707,53m; 146,34 m e azimute plano 359°24’46” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.573.014,81m e E = 219.706,03m; 
138,74 m e azimute plano 0°15’51” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.573.153,55m e E = 219.706,67m; 48,89 m e azimute plano 6°59’23” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.573.202,08m e E = 219.712,62m; 
58,30 m e azimute plano 11°58’44” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.573.259,11m e E = 219.724,72m; 77,80 m e azimute plano 18°34’46” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.573.332,86m e E = 219.749,51m; 
0,91 m e azimute plano 17°14’29” até o marco M-281, de coordenada N = 
9.573.333,73m e E = 219.749,78m; 64,12 m e azimute plano 15°58’43” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.573.395,37m e E = 219.767,43m; 
353,52 m e azimute plano 19°12’25” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.573.729,21m e E = 219.883,73m; 133,19 m e azimute plano 18°01’56” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.573.855,86m e E = 219.924,96m; 
178,27 m e azimute plano 18°02’04” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.574.025,37m e E = 219.980,15m; 118,79 m e azimute plano 19°26’52” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.574.137,38m e E = 220.019,70m; 
74,08 m e azimute plano 19°26’43” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.574.207,23m e E = 220.044,36m; 14,83 m e azimute plano 19°27’41” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.574.221,21m e E = 220.049,30m; 
0,63 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-289, de coordenada N = 
9.574.221,81m e E = 220.049,50m; 167,67 m e azimute plano 17°38’23” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.574.381,60m e E = 220.100,31m; 
49,96 m e azimute plano 17°38’26” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.574.429,21m e E = 220.115,45m; 103,57 m e azimute plano 19°09’33” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.574.527,04m e E = 220.149,44m; 
25,53 m e azimute plano 19°09’31” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.574.551,16m e E = 220.157,82m; 1,01 m e azimute plano 19°09’20” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.574.552,11m e E = 220.158,15m; 
21,24 m e azimute plano 18°57’19” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.574.572,20m e E = 220.165,05m; 70,94 m e azimute plano 18°45’52” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.574.639,37m e E = 220.187,87m; 
530,19 m e azimute plano 18°45’43” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.575.141,39m e E = 220.358,40m; 77,93 m e azimute plano 18°37’32” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.575.215,24m e E = 220.383,29m; 
33,18 m e azimute plano 18°20’32” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.575.246,73m e E = 220.393,73m; 124,28 m e azimute plano 18°20’30” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.575.364,70m e E = 220.432,84m; 
203,72 m e azimute plano 18°20’33” até o marco M-301, de coordenada N 
= 9.575.558,07m e E = 220.496,95m; 202,54 m e azimute plano 18°43’20” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.575.749,89m e E = 220.561,96m; 
144,87 m e azimute plano 18°32’01” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.575.887,25m e E = 220.608,01m; 166,26 m e azimute plano 18°10’16” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.576.045,22m e E = 220.659,86m; 
150,47 m e azimute plano 19°22’01” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.576.187,18m e E = 220.709,76m; 200,77 m e azimute plano 18°55’01” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.576.377,11m e E = 220.774,85m; 
161,17 m e azimute plano 18°13’37” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.576.530,19m e E = 220.825,26m; 240,31 m e azimute plano 17°28’55” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.576.759,40m e E = 220.897,45m; 
153,68 m e azimute plano 18°19’06” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.576.905,29m e E = 220.945,75m; 1,77 m e azimute plano 15°46’02” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.576.906,99m e E = 220.946,23m; 
63,88 m e azimute plano 13°14’24” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.576.969,17m e E = 220.960,86m; 1,12 m e azimute plano 11°48’36” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.576.970,27m e E = 220.961,09m; 
0,70 m e azimute plano 9°03’28” até o marco M-313, de coordenada N = 
9.576.970,96m e E = 220.961,20m; 66,91 m e azimute plano 7°59’53” até 
o marco M-314, de coordenada N = 9.577.037,22m e E = 220.970,51m; 
226,94 m e azimute plano 8°40’40” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.577.261,56m e E = 221.004,75m; 355,73 m e azimute plano 8°23’03” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.577.613,49m e E = 221.056,62m; 
407,81 m e azimute plano 8°20’03” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.578.016,99m e E = 221.115,73m; 56,10 m e azimute plano 8°23’40” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.578.072,49m e E = 221.123,92m; 
562,62 m e azimute plano 8°23’12” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.578.629,09m e E = 221.205,98m; 304,02 m e azimute plano 8°18’09” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.578.929,92m e E = 221.249,88m; 
62,21 m e azimute plano 8°18’31” até o marco M-321, de coordenada N = 
9.578.991,48m e E = 221.258,87m; 369,66 m e azimute plano 8°33’18” 

até o marco M-322, de coordenada N = 9.579.357,03m e E = 221.313,86m; 
236,27 m e azimute plano 8°26’08” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.579.590,74m e E = 221.348,52m; 201,14 m e azimute plano 7°52’22” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.579.789,98m e E = 221.376,07m; 
95,84 m e azimute plano 9°20’15” até o marco M-325, de coordenada N = 
9.579.884,55m e E = 221.391,62m; 0,59 m e azimute plano 8°49’13” até 
o marco M-326, de coordenada N = 9.579.885,13m e E = 221.391,71m; 
76,83 m e azimute plano 7°40’02” até o marco M-327, de coordenada N = 
9.579.961,27m e E = 221.401,96m; 78,81 m e azimute plano 12°05’08” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.580.038,33m e E = 221.418,46m; 
78,65 m e azimute plano 12°59’56” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.580.114,96m e E = 221.436,15m; 191,96 m e azimute plano 13°51’22” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.580.301,33m e E = 221.482,12m; 
178,03 m e azimute plano 13°55’51” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.580.474,12m e E = 221.524,98m; 318,29 m e azimute plano 14°04’13” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.580.782,86m e E = 221.602,36m; 
331,77 m e azimute plano 14°06’42” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.581.104,62m e E = 221.683,25m; 264,02 m e azimute plano 14°06’41” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.581.360,67m e E = 221.747,62m; 
51,63 m e azimute plano 13°36’40” até o marco M-335, de coordenada N 
= 9.581.410,85m e E = 221.759,77m; 242,00 m e azimute plano 13°36’57” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.581.646,05m e E = 221.816,74m; 
260,41 m e azimute plano 13°54’26” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.581.898,83m e E = 221.879,33m; 263,44 m e azimute plano 14°18’32” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.582.154,10m e E = 221.944,44m; 
330,72 m e azimute plano 14°00’00” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.582.475,00m e E = 222.024,45m; 99,92 m e azimute plano 14°16’37” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.582.571,83m e E = 222.049,09m; 
32,06 m e azimute plano 14°17’00” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.582.602,90m e E = 222.057,00m; 122,57 m e azimute plano 14°16’44” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.582.721,68m e E = 222.087,23m; 
6,69 m e azimute plano 13°28’33” até o marco M-343, de coordenada N = 
9.582.728,19m e E = 222.088,79m; 24,71 m e azimute plano 313°41’18” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.582.745,26m e E = 222.070,92m; 
deste segue confrontando com o limite da Gleba Estadual Braço forte a, 
com a seguinte distância: 38,74 m e azimute plano 345°57’24” até o mar-
co M-345, de coordenada N = 9.582.782,84m e E = 222.061,52m; 1,59 m 
e azimute plano 345°47’20” até o marco M-346, de coordenada N = 
9.582.784,38m e E = 222.061,13m; 3,57 m e azimute plano 346°04’49” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.582.787,85m e E = 222.060,27m; 
20,04 m e azimute plano 345°56’10” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.582.807,29m e E = 222.055,40m; 20,05 m e azimute plano 345°58’14” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.582.826,74m e E = 222.050,54m; 
2,58 m e azimute plano 345°51’21” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.582.829,24m e E = 222.049,91m; 65,72 m e azimute plano 345°57’19” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.582.893,00m e E = 222.033,96m; 
39,62 m e azimute plano 345°57’50” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.582.931,44m e E = 222.024,35m; 114,06 m e azimute plano 
345°57’19” até o marco M-353, de coordenada N = 9.583.042,09m e E = 
221.996,67m; 372,79 m e azimute plano 325°58’54” até o marco M-354, 
de coordenada N = 9.583.351,08m e E = 221.788,11m; 428,83 m e 
azimute plano 316°05’32” até o marco M-355, de coordenada N = 
9.583.660,03m e E = 221.490,72m; 46,41 m e azimute plano 298°37’10” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.583.682,26m e E = 221.449,98m; 
7,81 m e azimute plano 298°35’56” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.583.686,00m e E = 221.443,12m; 87,89 m e azimute plano 298°37’15” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.583.728,10m e E = 221.365,97m; 
119,08 m e azimute plano 298°36’58” até o marco M-359, de coordenada 
N = 9.583.785,13m e E = 221.261,44m; 49,25 m e azimute plano 
298°37’14” até o marco M-360, de coordenada N = 9.583.808,72m e E = 
221.218,21m; 14,99 m e azimute plano 298°37’00” até o marco M-361, de 
coordenada N = 9.583.815,90m e E = 221.205,05m; 267,02 m e azimute 
plano 298°37’08” até o marco M-362, de coordenada N = 9.583.943,80m 
e E = 220.970,65m; 113,71 m e azimute plano 298°36’58” até o marco 
M-363, de coordenada N = 9.583.998,26m e E = 220.870,83m; 9,80 m e 
azimute plano 281°42’40” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.584.000,25m e E = 220.861,23m; 10,66 m e azimute plano 281°44’31” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.584.002,42m e E = 220.850,79m; 
222,53 m e azimute plano 281°43’10” até o marco M-366, de coordenada 
N = 9.584.047,62m e E = 220.632,90m; 34,01 m e azimute plano 
281°43’23” até o marco M-367, de coordenada N = 9.584.054,53m e E = 
220.599,60m; 273,12 m e azimute plano 281°43’05” até o marco M-368, 
de coordenada N = 9.584.110,00m e E = 220.332,17m; 62,76 m e azimu-
te plano 274°14’23” até o marco M-369, de coordenada N = 9.584.114,64m 
e E = 220.269,58m; 94,60 m e azimute plano 274°14’15” até o marco 
M-370, de coordenada N = 9.584.121,63m e E = 220.175,24m; 84,67 m 
e azimute plano 274°13’59” até o marco M-371, de coordenada N = 
9.584.127,88m e E = 220.090,80m; 356,57 m e azimute plano 290°56’14” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.584.255,30m e E = 219.757,77m; 
205,23 m e azimute plano 308°21’51” até o marco M-373, de coordenada 
N = 9.584.382,68m e E = 219.596,85m; 203,78 m e azimute plano 
291°13’02” até o marco M-374, de coordenada N = 9.584.456,43m e E = 
219.406,88m; 76,19 m e azimute plano 248°39’54” até o marco M-375, de 
coordenada N = 9.584.428,71m e E = 219.335,91m; 134,01 m e azimute 
plano 248°39’44” até o marco M-376, de coordenada N = 9.584.379,95m 
e E = 219.211,09m; 157,69 m e azimute plano 266°38’14” até o marco 
M-377, de coordenada N = 9.584.370,70m e E = 219.053,67m; 31,72 m 
e azimute plano 266°38’20” até o marco M-378, de coordenada N = 
9.584.368,84m e E = 219.022,00m; 240,74 m e azimute plano 276°38’09” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.584.396,66m e E = 218.782,87m; 
207,65 m e azimute plano 290°22’24” até o marco M-380, de coordenada 
N = 9.584.468,95m e E = 218.588,21m; 465,10 m e azimute plano 
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311°07’14” até o marco M-381, de coordenada N = 9.584.774,82m e E = 
218.237,84m; 79,89 m e azimute plano 330°56’43” até o marco M-382, de 
coordenada N = 9.584.844,66m e E = 218.199,04m; 39,16 m e azimute 
plano 330°56’28” até o marco M-383, de coordenada N = 9.584.878,89m 
e E = 218.180,02m; 52,72 m e azimute plano 330°57’02” até o marco 
M-384, de coordenada N = 9.584.924,98m e E = 218.154,42m; 326,62 m 
e azimute plano 312°55’54” até o marco M-385, de coordenada N = 
9.585.147,45m e E = 217.915,28m; 9,44 m e azimute plano 286°52’46” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.585.150,19m e E = 217.906,25m; 
27,19 m e azimute plano 286°50’55” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.585.158,07m e E = 217.880,23m; 26,53 m e azimute plano 286°51’01” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.585.165,76m e E = 217.854,84m; 
128,62 m e azimute plano 286°51’30” até o marco M-389, de coordenada 
N = 9.585.203,06m e E = 217.731,75m; 18,22 m e azimute plano 
268°53’58” até o marco M-390, de coordenada N = 9.585.202,71m e E = 
217.713,53m; 98,85 m e azimute plano 268°53’55” até o marco M-391, de 
coordenada N = 9.585.200,81m e E = 217.614,70m; deste segue confi-
nando com Quem de direito, com a seguinte distância: 128,01 m e azimu-
te plano 324°20’35” até o marco M-392, de coordenada N = 9.585.304,82m 
e E = 217.540,08m; deste segue confrontando com o limite da Gleba fe-
deral cauaxi a1, com a seguinte distância: 1,22 m e azimute plano 
323°41’44” até o marco M-393, de coordenada N = 9.585.305,80m e E = 
217.539,36m; 6,30 m e azimute plano 323°50’20” até o marco M-394, de 
coordenada N = 9.585.310,89m e E = 217.535,64m; 328,68 m e azimute 
plano 323°47’46” até o marco M-395, de coordenada N = 9.585.576,11m 
e E = 217.341,50m; 2.398,19 m e azimute plano 323°47’45” até o marco 
M-396, de coordenada N = 9.587.511,25m e E = 215.924,98m; 52,78 m 
e azimute plano 326°59’36” até o marco M-397, de coordenada N = 
9.587.555,51m e E = 215.896,23m; 677,03 m e azimute plano 324°25’32” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.588.106,18m e E = 215.502,36m; 
877,91 m e azimute plano 357°48’21” até o marco M-399, de coordenada 
N = 9.588.983,45m e E = 215.468,75m; 524,25 m e azimute plano 
106°43’19” até o marco M-400, de coordenada N = 9.588.832,61m e E = 
215.970,83m; 683,03 m e azimute plano 106°37’20” até o marco M-401, 
de coordenada N = 9.588.637,22m e E = 216.625,32m; 3.546,57 m e 
azimute plano 106°39’19” até o marco M-402, de coordenada N = 
9.587.620,73m e E = 220.023,10m; 280,78 m e azimute plano 106°39’22” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.587.540,25m e E = 220.292,10m; 
2.826,41 m e azimute plano 106°39’19” até o marco M-404, de coordena-
da N = 9.586.730,16m e E = 222.999,93m; 82,81 m e azimute plano 
105°49’49” até o marco M-405, de coordenada N = 9.586.707,57m e E = 
223.079,60m; 22,90 m e azimute plano 13°57’05” até o marco M-406, de 
coordenada N = 9.586.729,79m e E = 223.085,12m; 61,70 m e azimute 
plano 13°57’19” até o marco M-407, de coordenada N = 9.586.789,67m e 
E = 223.100,00m; 59,97 m e azimute plano 13°51’12” até o marco M-408, 
de coordenada N = 9.586.847,90m e E = 223.114,36m; 634,63 m e 
azimute plano 13°51’00” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.587.464,08m e E = 223.266,28m; 12,20 m e azimute plano 14°05’36” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.587.475,91m e E = 223.269,25m; 
102,29 m e azimute plano 14°04’18” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.587.575,13m e E = 223.294,12m; 311,78 m e azimute plano 14°04’22” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.587.877,55m e E = 223.369,93m; 
219,01 m e azimute plano 14°04’28” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.588.089,99m e E = 223.423,19m; 180,73 m e azimute plano 14°06’50” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.588.265,26m e E = 223.467,26m; 
1,94 m e azimute plano 14°02’10” até o marco M-415, de coordenada N = 
9.588.267,14m e E = 223.467,73m; 66,24 m e azimute plano 14°06’42” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.588.331,38m e E = 223.483,88m; 
273,04 m e azimute plano 13°40’13” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.588.596,69m e E = 223.548,41m; 222,56 m e azimute plano 13°40’04” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.588.812,95m e E = 223.601,00m; 
372,65 m e azimute plano 14°08’04” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.589.174,32m e E = 223.692,00m; 0,52 m e azimute plano 13°14’26” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.589.174,83m e E = 223.692,12m; 
147,95 m e azimute plano 12°38’46” até o marco M-421, de coordenada N 
= 9.589.319,19m e E = 223.724,51m; 0,92 m e azimute plano 11°18’36” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.589.320,09m e E = 223.724,69m; 
2,43 m e azimute plano 6°37’37” até o marco M-423, de coordenada N = 
9.589.322,50m e E = 223.724,97m; 93,86 m e azimute plano 3°03’57” até 
o marco M-424, de coordenada N = 9.589.416,23m e E = 223.729,99m; 
1,04 m e azimute plano 1°39’08” até o marco M-425, de coordenada N = 
9.589.417,27m e E = 223.730,02m; 43,02 m e azimute plano 0°05’36” até 
o marco M-426, de coordenada N = 9.589.460,29m e E = 223.730,09m; 
44,42 m e azimute plano 0°05’25” até o marco M-427, de coordenada N = 
9.589.504,71m e E = 223.730,16m; 154,59 m e azimute plano 0°05’20” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.589.659,30m e E = 223.730,40m; 
332,87 m e azimute plano 1°05’10” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.589.992,11m e E = 223.736,71m; 7,29 m e azimute plano 1°06’01” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.589.999,40m e E = 223.736,85m; 
254,50 m e azimute plano 0°22’01” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.590.253,89m e E = 223.738,48m; 203,87 m e azimute plano 0°22’05” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.590.457,76m e E = 223.739,79m; 
310,70 m e azimute plano 0°22’08” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.590.768,45m e E = 223.741,79m; 57,12 m e azimute plano 0°20’28” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.590.825,57m e E = 223.742,13m; 
627,28 m e azimute plano 0°18’18” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.591.452,84m e E = 223.745,47m; 0,33 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.591.453,17m e E = 223.745,47m; 
180,09 m e azimute plano 359°12’39” até o marco M-437, de coordenada 
N = 9.591.633,24m e E = 223.742,99m; 109,90 m e azimute plano 
358°59’37” até o marco M-438, de coordenada N = 9.591.743,12m e E = 
223.741,06m; 121,57 m e azimute plano 358°59’12” até o marco M-439, 

de coordenada N = 9.591.864,67m e E = 223.738,91m; 196,76 m e 
azimute plano 358°59’33” até o marco M-440, de coordenada N = 
9.592.061,40m e E = 223.735,45m; 318,20 m e azimute plano 358°33’14” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.592.379,50m e E = 223.727,42m; 
343,45 m e azimute plano 359°56’54” até o marco M-442, de coordenada 
N = 9.592.722,95m e E = 223.727,11m; 133,02 m e azimute plano 
359°18’08” até o marco M-443, de coordenada N = 9.592.855,96m e E = 
223.725,49m; 49,16 m e azimute plano 359°17’21” até o marco M-444, de 
coordenada N = 9.592.905,12m e E = 223.724,88m; 54,97 m e azimute 
plano 359°18’06” até o marco M-445, de coordenada N = 9.592.960,09m 
e E = 223.724,21m; 234,13 m e azimute plano 358°34’59” até o marco 
M-446, de coordenada N = 9.593.194,15m e E = 223.718,42m; 5,57 m e 
azimute plano 358°33’37” até o marco M-447, de coordenada N = 
9.593.199,72m e E = 223.718,28m; 9,22 m e azimute plano 358°34’16” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.593.208,94m e E = 223.718,05m; 
34,56 m e azimute plano 358°34’27” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.593.243,49m e E = 223.717,19m; 0,02 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.593.243,51m e E = 223.717,19m; 
5,34 m e azimute plano 358°55’38” até o marco M-451, de coordenada N 
= 9.593.248,85m e E = 223.717,09m; 3,53 m e azimute plano 358°51’50” 
até o marco M-452, de coordenada N = 9.593.252,38m e E = 223.717,02m; 
59,17 m e azimute plano 358°53’46” até o marco M-453, de coordenada N 
= 9.593.311,54m e E = 223.715,88m; 20,67 m e azimute plano 358°53’29” 
até o marco M-454, de coordenada N = 9.593.332,21m e E = 223.715,48m; 
442,34 m e azimute plano 358°53’38” até o marco M-455, de coordenada 
N = 9.593.774,47m e E = 223.706,94m; 8,10 m e azimute plano 
358°52’06” até o marco M-456, de coordenada N = 9.593.782,57m e E = 
223.706,78m; 69,00 m e azimute plano 358°58’13” até o marco M-457, de 
coordenada N = 9.593.851,56m e E = 223.705,54m; 89,06 m e azimute 
plano 358°57’28” até o marco M-458, de coordenada N = 9.593.940,61m 
e E = 223.703,92m;  29,09 m e azimute plano 358°58’33” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação da 
Retificação na Matricula nº AV-1/ 14.221, Livro: 2-AZ, Folhas: 289 e 289v, 
junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Paragominas.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 657142
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
Portaria Nº  559 de  18  de  Maio  de  2021
cancela os Títulos Provisórios abaixo relacionados, por descumprimento de 
cláusulas resolutivas.
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, autarquia Estadual criada 
pela lei Estadual nº 4.584/1975, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 5º, alínea “g” da mencionada lei;
considerando que títulos provisórios foram documentos fundiários que, 
embora previstos na antiga legislação do Estado do Pará, têm natureza 
precária, não transferia o domínio privado, pois a área a eles correspon-
dentes permanecia inserida no patrimônio público estadual, não possuin-
do portanto fundamento para abertura de matrícula enquanto não fossem 
convertidos em títulos definitivos, demandando para tanto o cumprimento 
de requisitos legais juridicamente capazes de transferir o imóvel para a 
propriedade particular;
considerando que as áreas pertencentes aos títulos provisórios abaixo 
elencados, encontram-se inseridas no polígono da “Gleba Urucuré”, situa-
da no Município de acará, arrecadada pela Portaria iTErPa nº 1146, de 16 
de dezembro de 2009,  e matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de acará, em nome do Estado do Pará, sob nº r-1 M. 7330, 
Livro 2-H, Fls.42; Portaria de Retificação ITERPA nº 509, de 21 de agosto 
de 2014,  AV.2 lavrada em 11.11.2014 e Portaria de Retificação ITERPA nº 
390, de 17 de junho de 2016,  aV.3 lavrada em 28.06.2016 e, destinada 
pelo decreto nº 2.348, de 21.06.2010, publicado no doE nº 31693, de 
26.06.2010 ao ProJETo dE aSSENTaMENTo - Proa UrUcUrÉ, por ser de 
interesse público, de acordo com o art. 239 da constituição do Estado do 
Pará e, art. 35 da lei nº 5.849/1994;
considerando que o artigo 16 da lei de Terras nº 8.878, de 08 de julho 
de 2019, publicada no doE nº 33.915, de 09.07.2019, determina, em seu 
item i, “que não serão objeto de alienação as áreas de ocupações consoli-
dadas de comunidades extrativistas, agricultores familiares e remanescen-
tes de quilombos, salvo em benefício e prioridade dos próprios”; e
considerando, por último, os pareceres emitidos pelos setores técnico 
e jurídico do iTErPa, relacionados aos processos administrativos nºs: 
1996/76587; 1996/76583; 1996/76588; 1996/83226; 1996/76580; 
1996/76584; 1996/76577; 1996/46590; 1996/76591; 1996/76585 e, a 
decisão do conselho diretor do iTErPa em 27.07.2017, todos no sentido 
de indeferimento da regularização fundiária onerosa em favor das partes 
e o consequente cancelamento dos respectivos títulos provisórios, de acor-
do com as razões neles expostas.
r E S o l V E:
art. 1º - caNcElar, pelos motivos acima expostos, os seguintes Títulos 
Provisórios:
1. Título Provisório de Venda de Terras no 36, em favor de fraNciSco 
PErEira dE oliVEira, expedido em data de 13 de outubro de 1997, cons-
tante das fls. 36 e verso, do Talonário próprio nº 05, com as seguintes 
características: Município: acará; localização: Na margem direita do rio 
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Urucuré, distando 42.700 metros de Quatro-Bocas, pela estrada que liga 
Quatro-Bocas a Tailândia; área: 800,0000ha (oitocentos hectares), apro-
ximadamente; destinação da área: agropecuária; cadastro: Nº 08579.
2. Título Provisório de Venda de Terras no 38, em favor de JorGE PErEira 
dE oliVEira, expedido em data de 30 de outubro de 1997, constante das 
fls. 38 e verso, do Talonário próprio nº 05, com as seguintes característi-
cas: Município: acará; localização: Na margem direita do igarapé Urucuré, 
distando 42.100 metros de Quatro-Bocas, pela estrada que liga Quatro-Bo-
cas a Tailândia; área: 800,0000ha (oitocentos hectares), aproximadamen-
te; destinação da área: agropecuária; cadastro: Nº 08581.
3. Título Provisório de Venda de Terras no 32, em favor de MiriaN dE 
oliVEira, expedido em data de 09 de setembro de 1997, apresentando 
as seguintes características: Município: acará; localização: Na margem 
esquerda do Igarapé Ipitinga, afluente da margem direita do Rio Acará, 
área: 1.614,0000ha (mil seiscentos e quatorze hectares), aproximada-
mente. destinação da área: agropecuária; cadastro: Nº 08575.
4. Título Provisório de Venda de Terras no 37, em favor de JoSÉ PaScHoal 
dE oliVEira JUNior, expedido em data de 16 de outubro de 1997, apre-
sentando as seguintes características: Município: acará; localização: Na 
margem esquerda do Igarapé Ipitinga, afluente da margem direita do rio 
acará, área: 1.614,0000ha (mil seiscentos e quatorze hectares), aproxi-
madamente. destinação da área: agropecuária; cadastro: Nº 08590.
5. Título Provisório de Venda de Terras no 34, em favor de lUcia BriGi-
da dE oliVEira, expedido em data de 6 de outubro de 1997, constante 
das fls. 34 e verso, do Talonário próprio nº 05, apresentando as seguintes 
características: Município: acará; localização: Na margem direita do iga-
rapé Urucuré, distando 53 km da cidade de Tomé-açu, pela estrada que 
liga Tailândia a Tomé-açu; área: 807,0000ha (oitocentos e sete hectares), 
aproximadamente; denominação: Sem denominação; destinação da área: 
agropecuária; cadastro: Nº 08577.
6. Título Provisório de Venda de Terras no 39, em favor de iNá JoSEa-
NE oliVEira dE SoUZa; STEla MariS oliVEira dE SoUZa e alEXaN-
drE iNácio oliVEira dE SoUZa, em data de 10 de novembro de 1997, 
constante das fls. 39 e verso, do Talonário próprio nº 05; apresentando as 
seguintes características: Município: acará; denominação: Sem denomina-
ção; localização: Na margem direita do igarapé Urucuré, distando 41 km 
da cidade de Tomé-açu, pela estrada que liga Tailândia a Tomé-açu; área: 
807,0000ha (oitocentos e sete hectares); destinação da área: agropecuá-
ria; cadastro: Nº 08591.
7. Título Provisório de Venda de Terras no 35, em favor de GENY NaVar-
ro dE oliVEira, expedido em data de 6 de outubro de 1997, constante 
das fls. 35 e verso, do Talonário próprio nº 05, apresentando as seguintes 
características: Município: acará; localização: Margem direita do igarapé 
Urucuré, distando aproximadamente 49.200 metros de Quatro-Bocas, pela 
estrada que liga Quatro-Bocas a Tailândia; área: 2.500ha (dois mil e qui-
nhentos hectares), aproximadamente; denominação: Sem denominação; 
destinação da área: agropecuária; cadastro: Nº 08578.
8. Título Provisório de Venda de Terras no 40, em favor de JoSÉ PaScHoal 
dE oliVEira, expedido em data de 25 de Novembro de 1997, constante 
das fls. 40 e verso, do Talonário próprio nº 05, apresentando as seguin-
tes características: Município: acará: localização: À margem direita do 
igarapé Urucuré, distando aproximadamente 54.200m de Quatro-Bocas, 
pela estrada que liga Quatro-Bocas a Tailândia; denominação: fazenda 
Urucuré; área: 2.900,0000ha (dois mil e novecentos hectares), aproxima-
damente. destinação da área: agropecuária; cadastro: Nº 08593.
art. 2º -  aUToriZar que diretoria dJ/iTErPa adote as providências ad-
ministrativas e/ou judiciais que se fizerem necessárias ao cumprimento do 
disposto no artigo anterior, a fim de requerer o cancelamento das Matrí-
culas correspondentes, constantes dos livros do registro de imóveis da 
serventia do Município de acará, por consideradas improcedentes.
art. 3º -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 657332
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iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
iNstrUÇÃo  NorMatiVa  Nº  002  de  18  de  Maio  de  2021
considerando que o georreferenciamento é procedimento imprescindível 
para prestação do serviço público de regularização fundiária e demais pro-
dutos do instituto de Terras do Pará (iTErPa), nos termos da lei Estadual 
nº 8.878, de 9 de julho de 2019, e da lei nº 10.267 de 28 de agosto de 
2001, e suas alterações;
considerando que o credenciamento de profissionais para execução do ge-
orreferenciamento trata-se de um procedimento técnico já adotado pelo 
instituto Nacional de colonização e reforma agrária (iNcra);
considerando os termos do art. 2º da lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, e na lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que, respectivamente, 
versam sobre a natureza e os efeitos jurídicos da anotação de respon-
sabilidade Técnica (arT) e do Termo de responsabilidade Técnica (TrT) 
firmado por profissional para prestação de serviços dessa natureza;
considerando as normas e responsabilidades de natureza civil, penal e 
administrativas-disciplinares dos profissionais pela prática dos seus atos;
Considerando a necessidade de tornar mais eficiente a prestação do ser-
viço público de regularização fundiária e demais serviços do iTErPa, bem 
como a concretização dos princípios da economia processual e da razoável 
duração do processo;

considerando o disposto no art. 29, da lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, nos arts. 65 e 66, da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 
2020, e a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal federal;
considerando o princípio da autotutela no qual a administração Pública 
pode rever os seus atos para anulá-los quando constatada irregularidades 
e ilegalidade, ou revogá-los quando inoportunos;
considerando o disposto no art. 32, parágrafo único, da lei Estadual nº 
8.878, de 9 de julho de 2019; e
considerando o disposto no art. 23, §2º, da lei Estadual nº 4.584, de 8 de 
outubro de 1975;
r E S o l V E
art. 1º a presente instrução tem por objetivo estabelecer o procedimento 
de credenciamento e descredenciamento de profissionais para elaboração 
e execução de georreferenciamento para fins de instrução de processos 
no âmbito do instituto de Terras do Pará (iTErPa), nos termos do art. 32, 
parágrafo único, da lei Estadual nº 8.878, de 9 de julho de 2019.
art. 2º São efeitos do credenciamento:
i - o credenciamento e a anotação de responsabilidade Técnica ou o Ter-
mo de responsabilidade Técnica atribuem presunção relativa de veracida-
de e de legalidade aos trabalhos de georreferenciamento elaborados pelo 
credenciado, que responderá civil, penal e administrativamente por atos 
comissivos e omissivos em desacordo com as normas éticas e aquelas que 
regulamentam o georreferenciamento;
II - a atuação do profissional credenciado abrangerá somente as modali-
dades de regularização fundiária previstas no art. 4º, da lei Estadual nº 
8.878, de 8 de julho de 2019;
III - o trabalho realizado por profissional assim credenciado torna facultada a 
fiscalização em campo dos seus trabalhos de georreferenciamento desde que:
a) tenha sido feito de acordo com as normas de execução do instituto 
Nacional de colonização e reforma agrária (iNcra) e daquilo que prevê a 
instrução Normativa do iTErPa nº 001, de 03 de março de 2021, publicada 
no doE Nº 34.507, de 04.03.2021;
b) não tratar-se de área em conflito fundiário ou confinante a esta, confor-
me firmado pelo credenciado e sob a responsabilidade profissional deste;
c) a área objeto de regularização fundiária não seja confinante a áreas de 
pretensão de territórios quilombolas, de projetos de assentamento susten-
táveis e agroextrativistas, territórios indígenas demarcados ou em estudo, 
ou unidades de conservação;
d) não houver legítima impugnação de terceiros;
e) quando não houver sobreposição com área da União, do iNcra ou de 
outro órgão ou entidade de direito público;
f) quando não houver sobreposição com área de terceiros particulares, 
georreferenciada ou não;
g) quando não houver sobreposições com áreas de terceiros na base do 
cadastro ambiental rural (car);
h) não houver indícios de fracionamento; e,
i) a área não estiver sob embargo ambiental.
§ 1º o disposto neste dispositivo não exclui a obrigatoriedade do iTErPa 
de executar as análises técnicas do trabalho de georreferenciamento em 
escritório a fim de verificar a sua conformidade às Portarias e Normas de 
Execução do iNcra aplicáveis em vigor e à instrução Normativa iTErPa nº 
001 de 03 de março de 2021, publicada no doE Nº 34.507, de 04.03.2021.
§ 2º Os trabalhos de campo realizados por profissionais credenciados pelo 
ITERPA poderão ser objeto de fiscalização local a qualquer tempo pelo 
próprio quadro dos servidores da autarquia fundiária estadual ou auditoria 
terceirizada independente.
§ 3º Não se considerará ocorrência de sobreposições de que tratam as alí-
neas “e” e “f” quando possa ocorrer por ajuste voluntário entre as partes, 
das bases cartográficas ou sensoriamento remoto.
§ 4º Não se considerará a ocorrência de sobreposição do car caso ele seja 
parcial e esteja dentro do limite de tolerância admitido pelo órgão ambien-
tal regulamentador da matéria.
§ 5º Para o atendimento das alíneas “b” e “h” do inciso III, o profissional 
credenciado, sob a sua exclusiva responsabilidade profissional, deverá fir-
mar termo de declaração conforme modelo disponibilizado pelo iTErPa.
§ 6º No caso da ocorrência de impugnação de terceiro, adotar-se-á o pro-
cedimento ordinário de fiscalização em campo do georreferenciamento, 
inclusive para fins de resolução do conflito.
Art. 3º São condições gerais para o credenciamento profissional de que 
trata esta instrução Normativa
a) apresentar requerimento e documentos na forma e no prazo previsto em 
edital para o credenciamento;
b) comprovar que está credenciado pelo iNcra para prestar serviço da 
mesma natureza e condições;
c) demonstrar que não está cumprindo penalidades no iNcra ou no seu 
respectivo órgão de classe na condição de credenciado daquele ou ineren-
tes à prestação de serviço de georreferenciamento;
d) apresentar certidão de quitação e de registro no respectivo órgão de classe;
e) apresentar certidão de atribuição para georreferenciamento do respec-
tivo órgão de classe;
f) participar de treinamento oferecido pelo ITERPA para qualificação técnica; e,
g) cumprir as demais exigências e compromissos previstos no edital de 
credenciamento.
§ 1º O descredenciamento no INCRA desabilita o profissional dessa mesma 
condição no iTErPa.
§ 2º Para a continuidade da condição de credenciado, o profissional deverá 
apresentar anualmente os comprovantes relativos às alíneas “b” e “c”.
Art. 4º O credenciamento de profissionais não torna o ITERPA corresponsá-
vel por seus atos praticados, que deverão obrigatoriamente ser prestados 
ao particular tomador do serviço com ética, eficiência e as normas técnicas 
em vigor para não gerar prejuízos a este e comprometer a eficiência das 
análises do órgão fundiário estadual sob pena de descredenciamento e 
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comunicação dos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis.
Art. 5º O ITERPA não possui qualquer relação financeira e contratual com 
o credenciado, sendo que os serviços por estes prestados a terceiros têm 
natureza privada entre o prestador e o tomador do serviço, sendo, por isso, 
de exclusiva responsabilidade destes.
Parágrafo Único. O credenciamento não exclui a responsabilidade do profis-
sional de recolher as custas e despesas necessárias para o exercício regular 
da atividade, tais como o pagamento da arT ou da TrT.
art. 6º Será instituído o comitê para análise de Georreferenciamentos (ca-
Geo) do iTErPa que consistirá na instância responsável pela realização dos 
procedimentos de credenciamento e de descredenciamento de profissio-
nais, formado por três servidores e os seus respectivos suplentes, que de-
verão ser integrantes da diretoria de desenvolvimento agrário e fundiário 
(dEaf), cujo titular a coordenará.
§ 1º o caGeo processará, de ofício ou a requerimento de parte interes-
sada, a avaliação e/ou reclamação da qualidade técnica dos trabalhos de 
georreferenciamento executados pelo credenciado, podendo aplicar-lhe 
advertência, suspensão ou descredenciamento perante o iTErPa de acordo 
com a gravidade e/ou reincidência na prática da conduta lesiva e prejudi-
cial à eficiência e segurança técnica e jurídica para prestação do serviço 
público de regularização fundiária, sendo assegurada a ampla defesa e o 
contraditório.
§ 2º a decisão do caGeo deverá ser homologada pelo Presidente do iTEr-
Pa, constituindo-se o conselho diretor da autarquia fundiária estadual 
como instância recursal final.
§ 3º o iTErPa comunicará os órgãos de classe competentes sobre o cre-
denciamento e o descredenciamento de profissionais e as suas causas.
art. 7º o iTErPa publicará, no mínimo, um edital de chamamento para cre-
denciamento de profissionais por ano, e dará ampla divulgação dos profis-
sionais credenciados e descredenciados na imprensa oficial, sítio eletrônico 
oficial e mídias sociais, aplicando-se essa medida aos processos físicos e 
eletrônicos.
art. 8º Poderão ser aproveitados os trabalhos de georreferenciamento exe-
cutados pelo credenciado antes da publicação desta instrução normativa 
desde que:
a) a sua execução tenha sido feita em conformidade com a Norma de 
Execução do iNcra para Georreferenciamento de imóveis rurais 3ª Edi-
ção - 2013;
b) firme termo de declaração no qual ateste que, sob pena das responsa-
bilidades civis, penais e administrativas, não houve mudança da situação 
fática ocupacional e dos limites da poligonal georreferenciada, bem como 
os marcos mantém-se encravados de acordo com a Norma de Execução do 
iNcra para Georreferenciamento de imóveis rurais 3ª Edição - 2013 ou 
outra em vigor.
art. 9º Todos os modelos e formulários necessários ao cumprimento do art. 
2º, iii, alíneas “b” e “c”, e o art. 8º, alínea “b”, desta instrução Normativa 
estarão disponíveis no sítio eletrônico do iTErPa.
art. 10º Esta norma entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa
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errata do terMo de cessÃo Nº 08/2021, datada de 29 de Ja-
Neiro de 2021, PUBLicada No d.o.e Nº 34.483, de 05 de FeVe-
reiro de 2021. onde se lê: TErMo dE cESSÃo Nº 08/2021. leia-se 
TErMo dE cESSÃo Nº 09/2021. onde se lê: o pleno uso dos bens móveis 
cinco roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS  1,7KW 
lÂMiNa 3 PoNTaS a GaSoliNa. Leia-se o pleno uso dos bens móveis 
cinco roÇadEiraS coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS  1,7KW 
lÂMiNa 3 PoNTaS a GaSoliNa e trinta MoTorES coM raBETa BfG 4T 
6,5cV-P. MaNUal.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 657059
errata do terMo de cessÃo Nº 06/2021, datada de 26 de Ja-
Neiro de 2021, PUBLicada No d.o.e Nº 34.483, de 05 de FeVe-
reiro de 2021. onde se lê: o pleno uso dos bens móveis cinco ro-
ÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS  1,7KW lÂMiNa 3 
PoNTaS a GaSoliNa. Leia-se o pleno uso dos bens móveis quinze MoTo-
rES coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 657052
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oUtras MatÉrias
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terMo de cessÃo Nº 013/2021
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, à título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE GUrUPá, com sede na rua São Benedito, nº 170, bairro centro, cep: 

68300-000, no Município de Gurupá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 04.876.397/0001-30, o pleno uso dos bens móveis roÇadEira 
coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS  1,7KW lÂMiNa 3 PoNTaS a 
GaSoliNa e MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P.MaNUal.
data da assinatura: 10/02/2021.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr.

Protocolo: 657062
terMo de cessÃo Nº 21/2021
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, à título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE ViGia, com sede na aV. Prof. NoÊMia BElÉM, S/N, cENTro, cEP: 
68780-000, ViGia dE NaZarÉ, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.351.606/0001-95, o pleno uso dos bens móveis roÇadEira coSTal 
MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS  1,7KW lÂMiNa 3 PoNTaS a GaSoliNa.
data da assinatura: 07/03/2021.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr.

Protocolo: 657065
terMo de cessÃo Nº 18/2021
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, à título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE iTUPiraNGa, com sede na av. 14 de Julho, nº 12, itupiranga – Pa, cEP: 
68580-000, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.077.102/0001-
29, o pleno uso dos bens móveis roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 
36 ciliNdradaS  1,7KW lÂMiNa 3 PoNTaS a GaSoliNa e.
data da assinatura: 29/03/2021.
Vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr.

Protocolo: 657066

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2353/2021- adeParÁ, de 18 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021/512311; o de acordo da ddia e da dG e 
o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos 
servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a PEdido o servidor TUlio JoSE fErrEira liMa, matrícula nº 
57225344/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, da GEr de 
redenção/ UlSa de redenção para ddia/GEda-GEr de raiva e Herbívo-
ros, a contar da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 657348
Portaria Nº2354/2021 adeParÁ, de 18 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021488093, que solicita licença para Tratar de 
interesse Particular.
rESolVE:
aUToriZar o servidor adalio ViToriNo SilVa JUNior, matrícula 
51855474/3, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, lotado no 
Posto de fiscalização agropecuária do itinga Pa/Ma, licença para tratar de 
interesse particular no período de 01.05.2021 a 30.04.2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 657351

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

iNcLUsao da LiceNÇa PrÊMio de aBriL 2021
Portaria Nº 1181/2021, de 26 de MarÇo de 2021, publicada no 
doe 34539 de 31.03.21
PaE 2021/487868
Servidor: adalio ViToriNo SilVa JUNior
Matricula: 51855474/3
Triênio: 2010/2013
Período de Gozo: 01.04.21 a 30.04.21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE

Protocolo: 657342
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2367/ 2021 – adePara, de 18 de Maio de 2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81, da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de suas 
respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr as licENÇaS Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores 
relacionados abaixo:

laudo Matrícula Nome dias Período de gozo
74259 5109639/1 Jaime Guimarães da Silva 23 16/03/2021 a 07/04/2021
74262 5908974/1 Sandra de Mamedes costa 30 20/04/2021 a 19/05/2021

 5943758/1 Elinelma ferreira do Nascimento 15 13/05/2021 a 27/05/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e finance

Protocolo: 657148

.

.

errata
.

errata da portaria 2050/2021, publicada dia 06/05/2021
onde se lê: 3,5 diáriaS
Leia-se: 4,5 diáriaS

Protocolo: 657237

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2360/2021: BENEficiá-
rio: Mario TaVarES dE PaUla; Matrícula: 8010889;função:20agricultu-
ra;Programa:1491;Projeto/atividade:8706;fonte:0261;objetivo: realizar 
despesa de pronto pagamento de prestação de serviço de locomoção, 
para aquisição de passagens no delocamento de servidores aos municí-
pios de Salvaterra e Soure. Elemento de despesa / Valor: 33903396/r$ 
380,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657080

.

.

diÁria
.

Portaria: 2359/2021 
objetivo: Participar de reuniões e realizar treinamento sobre o cadastro 
de produtores de açaí com técnicos da adEPará, produtores rurais e li-
deranças locais de outras entidades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo,TUcUrUÍ/
Pa Servidor: 54186915/1/Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657071
Portaria: 2361/2021 
objetivo: realizar ações para emissão de GTV.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 55588427/JoSiVaN TENorio 
BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
29/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTE.

Protocolo: 657072
Portaria: 2358/2021 
objetivo: Participar de reunião com produtores sobre a cultura da pimenta 
do reino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: rG 5906722 /KariNa cardoSo NU-
NES (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 657068
Portaria: 2357/2021 
objetivo: realizar as devidas diligências e interrogatórios inerentes aos 
atos e fatos constantes em processo administrativo, dando continuidade 
às atividades de competência desta comissão de Sindicância.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMi-
ra, aNaPU/Pa Servidor: 57222899/aNdrE lUiZ BiZErra (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 9,5 diáriaS / 19/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 657061
Portaria: 2356/2021 
objetivo: realizar as devidas diligências e interrogatórios inerentes aos 
atos e fatos constantes em processo administrativo, dando continuidade 
às atividades de competência desta comissão de Sindicância.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMi-
ra,aNaPU/Pa Servidor: 55588911/KlEBEr dE oliVEira BarNaBE (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 9,5 diáriaS / 19/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 657051

Portaria 2337/2021 
Objetivo Dar apoio durante vacinação assistida e/ou fiscalizada referente à 
campanha de vacinação contra a febre aftosa maio/2021.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa destino: roNdoN 
do Pará/Pa Servidor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES (ENGENHEi-
ro florESTal) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657011
Portaria 2352/2021 
Objetivo Realizar Ações de Fiscalização no comércio de agrotóxicos e Afins 
no referido Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: alMEiriM/Pa destino:  PraiNHa/Pa Servidor: 54185731/ EVEral-
do lUiS MarTiNS cHaVES (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657039
Portaria: 2351/2021 
objetivo: realizar atendimento itinerante aos produtores da região do Pa 
TUErÊ ii, Vila Pista ciex, para comprovações de vacinas durante a cam-
panha de Vacinação contra febre aftosa da etapa maio/2021. as diária 
para o mesmo município se justificam devido a distância de cerca de 130 
kms entre a Vila e a sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEPar-
TiMENTo/Pa.Servidor: 57223363/VaNESSa SoUZa MacEdo(aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo/ 4,5 diáriaS/31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657033
Portaria: 2340/2021 
objetivo: dar apoio administrativo e logístico nos referidos municípios. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art.145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: caPaNEMa,NoVa TiMBoTEUa,PEiXE-Boi,SaNTa lUZia do Pará,Vila 
NaZarÉ/Pa Servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo rEiS dE aNdradE 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657024
Portaria 2349/2021 
objetivo dar apoio em atividades de vacinação assistida em propriedades 
rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/
Pa destino:  MoJU/Pa Servidor: 783/ EVa doS SaNToS floriaNo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657025
Portaria: 2341/2021 
objetivo: Participar de diligências para averiguar condições sanitárias de 
instalação de matadouros na região.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa 
Servidor: 5870364/ JoSE fErrEira NoBrE JUNior (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS /19/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657027
Portaria: 2350/2021 
Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavouras de soja e fisca-
lizações de cadastros em 25 propriedades rurais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPo-
liS/Pa.Servidor: 54187122/Joao carloS TEiXEira dE oliVEira (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS/03/05/2021 a 07/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657029
Portaria 2342/2021 
objetivo realizar supervisão, orientação e capacitação nas UlSas e reu-
nião com revendedores e distribuidores no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo/Pa 
Servidor: 5869102/ HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 23/06/2021 a 
26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657030
Portaria: 2338/2021 
objetivo: realizar Vacinação assistida e/ou fiscalizada e atualização ca-
dastral em propriedades rurais de difícil acesso no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa destino: liMo-
Eiro do aJUrU/Pa Servidor: 54197075/lUZiNaN da cUNHa TocaN-
TiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 31/05/2021 a 
01/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657017
Portaria: 2347/2021 
objetivo: realizar vistoria e visita técnica aos Serviços de inspeção Es-
tadual sob os números 062, 066 e 076.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, MÃE do rio, 
ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55586575/MarcoS BraGa alVES (GErENTE) / 
3,5 diáriaS / 18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira. 

Protocolo: 657016
Portaria: 2339/2021 
objetivo: realizar supervisão, orientação e capacitação nas UlSas e reu-
nião com revendedores e distribuidores no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa,SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa (MÉ-
dico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 17/05/2021 a 19/05/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657021
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Portaria 2348/2021 
objetivo realizar atividade de Vacinação assistida/fiscalizada em 06 
Propriedades rurais do Município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá/Pa Servidor: 
54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657022
Portaria: 2343/2021 
objetivo: dar apoio no atendimento aos produtores rurais durante o perí-
odo da campanha de Vacinação contra febre aftosa – Maio/2021 no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: UrUará/Pa Servidor: 55588072/NElMa JaQUEliNE BriTo da 
PaiXÃo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 15,5 diáriaS / 16/05/2021 a 
31/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656978
Portaria: 2344/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização e averiguação de denúncias de processa-
mento de produto de origem animal de forma clandestina nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TErra alTa/Pa 
destino: aVEiro, NoVo ProGrESSo, TrairÃo/Pa Servidor: 57223249/ 
daNiEl NUNES E SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /5,5 diá-
riaS / 26/04/2021 a 01/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 656990
Portaria: 2346/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização e averiguação de denúncias de processa-
mento de produto de origem animal de forma clandestina.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: aVEi-
ro, NoVo ProGrESSo, TrairÃo/Pa Servidor: 5870364/ JoSE fErrEi-
ra NoBrE JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /5,5 diáriaS 
/26/04/2021 a 01/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657007
Portaria: 2345/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização, em revendas agropecuárias.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: iPiXUNa 
do Pará , MÃE do rio, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 55586110/aNToNio 
SaUl alMEida rEiS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/10/05/2021 a 14/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 656999
Portaria 2336/2021 
objetivo Prestar apoio ao Médico Veterinário na realização de vacinação 
assistida em 16 propriedades inadimplentes. Será 0,5 diária por dia, pois 
o servidor não irá pernoitar no local de destino. ressaltamos que as pro-
priedades estão localizadas em estradas de difícil acesso e a uma distância 
de 100 km da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/
Pa Servidor: 0403777/ roMUlo dallacQUa SoarES (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657004
Portaria 2333/2021 
objetivo realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/
Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 28/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656985
Portaria: 2334/2021 
objetivo: Prestar apoio a equipe da Sede-Belém durante o período do le-
vantamento patrimonial na regional de altamira e realizar entrega de ma-
terial de expediente nos Escritório locais para uso na campanha de vaci-
nação contra febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: alTaMira/Pa destino: BraSil NoVo,MEdicilÂNdia,Pla-
caS,UrUará/Pa Servidor: 5921344/ aNdrÉ lUiZ PiNHEiro (GErENTE) 
/4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 656992
Portaria 2335/2021 
objetivo realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa desti-
no: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar 
dE caMPo) / 1,5 diária / 24/05/2021 a 25/05/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 656996
Portaria: 2364/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização em 16 comercio de sementes e mudas, a fim 
de garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabili-
dade e a qualidade deste insumo em território paraense no município .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) / 4,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657104
Portaria: 2363/2021 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa desti-
no: aNaJáS/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior 
(aUXiliar dE caMPo) /2,5 diáriaS / 24/05/2021 a 26/05/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657099

Portaria: 2362/2021 
objetivo: realizar a supervisões pelo gerente no mês de Maio de 2021. 
SUPErViSÃo rEaliZada por GErENTE rEGioNal na UlSa/Escritório/Uni-
dade.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/
Pa destino: BElTErra, MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 5953639/ dE-
NiS GUilHErME SilVa SaldaNHa (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 
26/05/2021 a 28/05/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 657091
Portaria: 2366/2021 
objetivo: realizar cadastro de produtores de açaí.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servi-
dor: 54187563/TarSo PaNToJa loPES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657092
Portaria: 2368/2021 
objetivo: dar apoio administrativo nas atividades educativas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 6403139 / Elda SoraYa do NaSciMENTo 
MarTiNS (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 657122
Portaria 2369/2021 
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: 57188614/ HElSoN 
JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária 
/ 31/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657125
Portaria: 2365/2021 
Objetivos: Cumprir as metas de vacinação assistida/fiscalizada relaciona-
das ao programa da febre aftosa, realizar atualização cadastral e vigilância 
epidemiológica das propriedades nos municípios. as propriedades se loca-
lizam distantes da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
57223380/GlaUcY doS SaNToS carrEira (fiScal ESTadUal aGroPE-
cUário) / 4,5 diáriaS / 16/05/2021 a 20/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657115
Portaria: 2375/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: Garra-
fÃo do NorTE, iriTUia, oUrÉM/Pa Servidor: 54192707/ ENGEl Bla-
GiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS /28/04/2021 
a 30/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657208
Portaria 2376/2021 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium foc 
r4T em bananeiras no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: caSTaNHal/Pa 
Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 26/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657212
Portaria: 2377/2021 
objetivo: realizar cadastro de produtores e de unidade produtiva de açaí. 
Justifica-se a solicitação de diárias para o mesmo município de lotação da 
servidora devido a distância entre a sede do município e as propriedades 
rurais sendo necessário pernoitar na comunidade.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: cUrraliNHo/Pa destino: cUrraliNHo/
Pa Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E 
SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 20/05/2021 a 
22/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657219
Portaria: 2371/2021 
objetivo. realizar inspeção em 10 propriedades produtoras de soja.Será 
0,5 diária por dia, pois o servidor não irá pernoitar no local de destino.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa 
destino: MoJUi doS caMPoS /Pa Servidor: 00010499/cloViS aNToNio 
VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 2,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657140
Portaria: 2372/2021 
Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavouras de soja e fiscali-
zações de cadastros em 25 propriedades no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓ-
PoliS/Pa Servidor: 57190490/ JoSE da coSTa BaSToS JUNior (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657153
Portaria 2370/2021 
objetivo: rEaliZar cadaSTro dE ProdUTorES dE aÇaÍ.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/
Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657130
Portaria: 2373/2021 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactroce-
ra carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MoJU/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 
57189981/lUiS cESar acacio BarBoSa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
28,5 diáriaS / 24/05/2021 a 21/06/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657158
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Portaria: 2374/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: SaNTa Ma-
ria do Pará/Pa Servidor: 54192707/ ENGEl BlaGiTZ cicHoVSKi (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária /26/04/2021 a 27/04/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657201

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1695/2021 - adeParÁ, de 19 de aBriL de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará - adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, a necessidade de contratação de servidores temporários 
para suprir a demanda da agência de defesa agropecuária do Estado do 
Pará — adEPara;
coNSidEraNdo, o que estabelece a lei complementar no. 07 de 
25/09/1991 e lei complementar nº 077 de 28/12/2011;
coNSidEraNdo, os dispositivos do decreto Estadual no. 1.741 de abril 
de 2017, que disciplina o Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de servidor temporário, previsto no artigo 36 da constituição do Estado do 
Pará, no âmbito da administração direta, autarquia e fundações Públicas;
coNSidEraNdo, os dispositivos do decreto No 261 de 12 de agosto de 
2019, que altera o anexo i do decreto Estadual no. 1.741 de abril de 2017;
rESolVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Processo Seletivo Simplificado específica 
para planejar, coordenar e executar o processo seletivo simplificado para 
contratação temporária no âmbito dessa agência, observando-se todas as 
orientações contidas na legislação vigente.
art. 2º designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidên-
cia do primeiro, compor a Comissão do Processo Seletivo Simplificado-PSS:
i- MaUro aUGUSTo fadUl NEVES, matrícula 5861870/3, fiscal Estadual 
agropecuário;
 - Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa, matrícula 57176268/2, assistente 
administrativo;
 - daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS, matrícula5917660/1, 
Gerente;
 - aNa PaTricia MariNHo MElo, matrícula 51855510/4, fiscal Estadual 
agropecuário;
 – EdGar lUiS da SilVa MENiNo, matrícula 55589334/1, assistente ad-
ministrativo.
ii- Substituir a servidora aNa PaTricia MariNHo MElo pela aNa PaUla 
VilHENa BEcKMaN PiNHo, matrícula 57198212/2, fiscal Estadual agro-
pecuário;
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
rEPUBlicada Por SUBSTiTUiÇÃo
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 657245

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo nº. 026/2021
data de assinatura: 18/05/2021
Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022
objeto:  o presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado 
na Travessa cachoeira do couto, nº 17, centro, cEP: 68.685-000 na cidade 
de Nova ipixuna-Pa,
dotação orçamentaria: ProGraMa: 1491- agricultura, pecuária, pesca e 
aquicultura;
ProJETo/aTiVidadE:  2070008711c – Prestação de Serviço de aTEr
foNTE: 0101 – Tesouro do Estado;
ElEMENTo dE dESPESa: 339036- outros serviços de terceiros – pessoa física.
Valor Mensal: r$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
locadora: aleni Pedroni rosa
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 656988

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 073/2021;BENEficiária:dEYSE criSTiaNE 
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:11 a 12.06.2021;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);dESTiNo:aBaETE-
TUBa E TailÂNdia;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoN-
ÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 657109

Portaria de diaria Nº 071/2021;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:17 a 18.05 . 2021;Nº dE diáriaS:1,0(UMa); dESTiNo : 
rEGioNal dE caSTaNHal;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 657102
Portaria de diaria Nº 072/2021;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:11 a 12.06 . 2021;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E MEia); 
dESTiNo : aBaETETUBa E TailÂNdia;ordENador dE dESPESa :aNTo-
Nio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 657103

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0646/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 18 de Maio de 2021.
a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 045/2021-cSiNd, de 
06/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
TErEZa criSTiNa dE SoUZa frEiTaS da crUZ, Mat. nº. 54191363/2, 
Téc. em Gestão Pública; roBErTa GoNÇalVES PErEira iKEda, Mat. nº. 
57175644/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; e, MaNoEl criSTiNo do 
rEGo, Mat. nº. 5495369/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; para, sob 
a presidência da primeira, dar continuidade, no prazo de 30 (trinta) dias, 
aos trabalhos de apuração em Sindicância disciplinar instaurada através da 
PorTaria Nº. 906/2019-GaB/corrEG, de 19/06/2019, publicada no doE 
nº. 33901 de 24/06/2019, aditada pela PorTaria Nº. 1257/2019-GaB/
corrEG, de 19/08/2019, publicada no doE nº. 33956 de 20/08/2019, 
e último ato, prorrogação pela PorTaria Nº. 0409/2021-GaB/corrEG, 
de 05/04/2021, publicada no doE nº. 34544 de 07/04/2021, referente 
aos fatos de que tratam os Processos nº. 2018/0000001727 e nº. 
2018/0000015996.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa
Portaria Nº. 0647/2021-GaB/correG BeLÉM/Pa 18 de Maio 
de 2021.
a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 007/2021-cPad, de 
05/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 0903/2020-GaB/corrEG, de 28/08/2020, 
publicada no doE nº. 34330 de 31/08/2020, e último ato, recondução 
pela PorTaria Nº. 0177/2021-GaB/corrEG, de 16/02/2021, publicada 
no doE nº. 34499 de 23/02/2021, referente aos fatos de que trata o 
documento nº. 2018/0000043172.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 657159

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00650/2021-dGaF/GaB/seMas, de 18.05.2021.
Nome: Marcia criSTiNa SarGES dE oliVEira
Matrícula: 57175401/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Períodos aquisitivos: 2ª parcela do triênio 2012/2015
Períodos de Gozo: 07/06/2021 a 06/07/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 657272
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00643/2021-dGaF/GaB/seMas, de 17.05.2021.
Nome: EriKa lariSSa PadilHa caSTro GoMES
Matrícula: 6113164/3
cargo: assistente administrativo
concessão: 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 29/04/2021 a 13/05/2021
Atestado Médico: firmado pelo médico devidamente inscrito no CRM-PA 
sob o nº 7601
HUGo YUtaKa sUeNaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 657268

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 02/2021-seMas/Pa
contrato: 013/2019 - SEMaS/Pa
Processo: PaE 2020/381783
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência
Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2022
assinatura: 17/05/2020
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0116, 0116002169; Elemento 339030, 339039; Pi 4120008338c; 
ação 183702.
Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278772; fonte 0306005952; Ele-
mento 339030, 339039; Pi 2100008772c; ação 262476.
contratado: ProSPEra SErVicE lTda (cNPJ 15.011.217/0001-74)
Endereço: rua do acampamento, Nº 170, Bairro Telégrafo, prosperaauto@
gmail.com, fone (91) 3257-4857, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 657207

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 634/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: Vistoria técnica em empreendimento, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 24/05 a 29/05/2021– 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 55587272/2 - alEXaNdEr loBo rocHa - (Técnico em Gestão de infra
-Estrutura)
- 5954929/1 - Sara NaYara da SilVa HaGE - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 55589551/2 - rodolfo GadElHa dE SoUSa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656547
Portaria Nº 638/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica prévia para em proces-
sos referentes a requerimentos de supressão de baixo impacto em linhas 
de transmissão de energia, na região dos municípios citados
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: curuá/Pa, Placas/Pa, rurópolis/Pa e Belterra/Pa
Período: 24/05 a 30/05/2021 – 6,0 diárias
Servidores:
- 5889409/2 - aNdrEa coNcEicao BoNaTo colarES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 54194174/3 - GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656681
Portaria Nº 563/2021 - GaB/seMas 05 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria prévia técnica de acompanhamento em PMfS, 
no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 24/05 a 31/05/2021– 07 e ½ - diárias.
Servidores:
- 80845196/1 - fErNaNda alEiXo dE caSTro - (Técnica em Gestão em 
infraestrutura)
- 57235011/1 - EVErToN BarroS diaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 653253
Portaria Nº 645/2021 - GaB/seMas 18 de Maio de 2021.
objetivo: Participar em reunião Técnica na fundação Nacional do Índio – 
fUNai em Brasília-df.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 19/05 a 20/05/2021– 01 e ½ diária.

Servidor:
- 5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão e regularidade ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657019

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 165 de 18 de maio de 2021
dESiGNa coMiSSÃo MiSTa dE acoMPaNHaMENTo do Tcca Nº 004/2018
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
art. 1°. ESTaBElEcEr a comissão Mista de acompanhamento do Tcca nº 
004/2018 doE Nº 33769 28/12/2018, constituída por representantes do 
idEflor-Bio e araGUaia NÍQUEl METaiS lTda.
art. 2°. a comissão, na qualidade de fiscais do Termo, irá acompanhar 
e supervisionar de forma contínua do cumprimento do Plano de Traba-
lho da etapa ii do Projeto de reintrodução e Monitoramento da ararajuba 
(Guaruba guarouba) em uma área protegida na região metropolitana de 
Belém-Pará.
art. 3°. Esse projeto é parte integrante da execução do Tcca nº 004/2018, 
cujo objeto consiste no cumprimento referente à obrigação da compen-
sação ambiental, decorrente do processo de licenciamento ambiental de 
responsabilidade – da SEMaS sob nº 2017/0000030510.
art. 4°. como representantes legais do idEflor-Bio serão nomeados:

dadoS PErfil

Nome: Valéria de albuquerque Pires
Matrícula: 5958325 TiTUlar

Nome: rubens de aquino oliveira
Matrícula: 57198137 SUPlENTE

art. 5°. como representantes legais da araguaia Níquel Metais lTda serão 
nomeados:

dadoS PErfil

Nome: flávia Veronese de faria Tavares
cPf: 014.709.766-50 TiTUlar

Nome: Pedro avelar lopes
cPf: 032.648.226-10 SUPlENTE

art. 6°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação até 
18/12/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 656974

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 003/2021
o iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da BiodiVer-
sidade do estado do ParÁ – ideFLor-Bio, por meio da dirETo-
ria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 65, 
§ 8º, da lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão das fontes de 
recursos para atendimento ao objeto do contrato nº 110/2018 – PiMENTEl 
TURISMO E TRANSPORTE, ficando acrescidas as fontes: 0116, 0316.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
ordENadora

Protocolo: 657045

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 642/2021/saGa-crH  Belém, 18 de maio de 2021 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: a lei nº 5.810/94 art 112 § 4º e Processo nº 2019/286232 
de aposentadoria por tempo de serviço.
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rESolVE: conceder ao servidor PaUlo cESar foNSEca dE SoUZa, assis-
tente administrativo, Matricula nº 3151816/1, o direito de aguardar apo-
sentadoria sem comparecer ao trabalho a contar de 01/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 657327

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 612/2021 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 34.582, publicada em 13.05.2021
oNde LÊ: dESTiNo: SaNTarÉM
Leia-se: dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 656987

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do 
tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, 
valor correspondente à TaXa dE adMiNiSTraÇÃo, modo de disputa aBEr-
To, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
oBJETo: o objeto do Pregão Eletrônico é a contratação de empresa para 
a prestação de serviços especializados - que utilize tecnologia da infor-
mação – na manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, 
equipamentos e acessórios náuticos, por meio de rede credenciada, a fim 
de atender as necessidades dos Veículos Náuticos da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, Polícia Militar, Polícia civil e corpo 
de Bombeiros Militar do Pará e outros que por ventura forem adquiridos 
durante a vigência do contrato, incluindo os vários municípios onde esses 
Órgãos estão presentes, conforme condições estabelecidas no Termo de 
referência, anexo i deste Edital.
daTa da aBErTUra: 31/05/2021.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 05 de maio de 2021.
aldenor c. da Silva
Pregoeiro designado

Protocolo: 657297

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021-seGUP/Pa
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/265841
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº 007/2021- SE-
GUP/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de 
TraTor aGrÍcola coM rodaS, PlaTaforMado, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
conforme edital e seus anexos, pelo critério de menor preço por item, a 
empresa abaixo:
1. aGriNorTE lTda - cNPJ nº 04.610.082/0001-47
Quantidade: 02
Valor Total: r$ 304.000,00 (Trezentos e quatro mil reais)
Belém,  18 de maio de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa-SEGUP/Pa

Protocolo: 656948

.

.

diÁria
.

Portaria Nº578/2020–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 26 à 27.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 
34.576, de 07 de maio de 2021.

Protocolo: 657040
Portaria Nº 632/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “Segurança Por Todo o Pará
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 19 à 22.05.2021

QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): Nádia MaGalHÃES da SilVa, Mf: 5656157
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 634/2021–saGa
oBJETiVo: para cobertura jornalística, por ocasião do Projeto Segurança 
por Todo o Pará.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 19 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 635/2021–saGa
oBJETiVo: para cobertura jornalística, por ocasião do Projeto Segurança 
por Todo o Pará.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 19 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa, Mf: 57219599-3
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 636/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 01 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor(ES): aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa, Mf: 57219599-3
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 637/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 01 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor(ES): WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 638/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “Segurança Por Todo o Pará
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 19 à 22.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
caP BM rodriGo MarTiNS do ValE, Mf: 57216356-1
SGT PM JoNaS GoMES PiNHEiro, Mf: 54193478
SGT PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 657403

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.585 de 17/05/2021, rEfErENTE À diariaS dE PorTa-
ria Nº 627/2021 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 
656182.
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 656993

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 004/2021
objeto: o objeto deste acordo é estabelecer um quadro de cooperação 
entre as partes, a fim de desenvolver um programa local onde a TER irá 
fornecer treinamento e apoio aos agentes integrantes do Sistema de Se-
gurança Pública e defesa Social do Estado do Pará, no âmbito de suas 
competências, para combater o tráfico humano, seja ele com a finalidade 
de exploração sexual, exploração sexual comercial e outros crimes relacio-
nados ao tráfico humano no Brasil, em especial no Estado do Pará.
data de assinatura: 11/05/2021
Vigência: 11/05/2021 a 10/05/2026
Valor: r$ 0,00
Partes: Secretaria de Segurança Publica e defesa Social - SEGUP, Polícia 
Civil do Estado do Pará-PC/PA, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves 
- cPc e The Exodus road - TEr
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretário de Estado de Segurança Publica e 
defesa Social
Walter resende de almeida - delegado-Geral de Polícia civil
celso da Silva Mascarenhas - diretor-Geral - cPc renato chaves
Janathan Matteew Parker - cEo The Exodus road

Protocolo: 657371
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1479/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 549/2021-coNJUr/3, de 10 
de maio de 2021, que anexa a decisão Judicial proferida pelo Exmº Sr. dr. 
lucas do carmo de Jesus – Juíz de direito Titular da Vara Única da Justiça 
Militar do Estado do Pará, nos autos da ação declaratória de Nulidade de 
ato administrativo c/c obrigação de fazer e Pedido de Tutela de Urgência, 
processo nº 0004772-60.2019.8.14.0200, ajuizada por JoSÉ arMaNdo 
rEiS da coSTa em face do Estado do Pará e instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará - iGEPrEV. No feito, foi dEfErida a TUTEla dE 
URGÊNCIA, a fim de determinar que o Autor seja REINTEGRADO ao efetivo 
da Polícia Militar do Estado do Pará, na condição funcional que se encontra-
va quando foi Excluído a Bem da Disciplina, com efeito, inclusive financeiro, 
a contar da data em que foi proferida a referida decisão judicial, bem como, 
que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, dê 
prosseguimento no seu processo de transferência para a reserva remune-
rada (PaE Nº 2021/246841);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o 2º SGT PM rG 12345 
JoSÉ arMaNdo rEiS da coSTa, matrícula funcional nº 33914931, em 
decorrência de decisão judicial, processo n° 0004772-60.2019.8.14.0200.
art. 2º claSSificar o 2º SGT PM rG 12345 JoSÉ arMaNdo rEiS da 
coSTa, no departamento Geral da PMPa (icoaraci).
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 18 de fevereiro de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 18 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 657049
Portaria Nº 1488/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 068569 01 55 2021 4 00064 102 0013227 
60, expedida pelo Serviço de registro civil e Notas do cartório do 3º ofício 
– altamira/Pa, do 2º SGT PM rG 27674 faWillY da SilVa ViEl, expedida 
em 13 de maio de 2021;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 2º SGT PM rG 27674 faWillY 
da SilVa ViEl, a contar de 10 de maio de 2021, em virtude do seu fale-
cimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 18 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 657056
Portaria Nº 1456/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula n° 139303 01 55 2021 4 00003 105 0000705 
06, expedida pelo cartório do ofício de registro civil de Pessoas Naturais 
– ananindeua/Pa, do cB PM rG 37578 MoiSÉS EdSoN dUarTE SoUSa, 
expedida em 29 de abril de 2021;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o cB PM rG 37578 MoiSÉS 
EdSoN dUarTE SoUSa, a contar de 28 de abril de 2021, em virtude do 
seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 18 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 657053
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 068/2021 – ccc: NoMEia o 
CAP QOSPM RG 39730 LEONARDO CUNHA ALVES DA CUNHA, como fiscal 
do contrato administrativo nº 036/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa; W. TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli-EPP registre-se, publi-
que-se, cumpra-se; Belém/Pa, 18 de Maio de 2021; ricardo do NaSci-
MENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE do cENTro dE coMPraS 
E coNTraToS da PMPa.

Protocolo: 657271

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 069/2021 – ccc: NoMEia o 
2º TEN QOSPM RG 28408 MANOEL DOMES DA SILVA JÚNIOR, como fiscal 
do contrato administrativo nº 037/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa M.K.r. coMÉrcio E EQUiPaMENToS EirEli- EPP; registre-
se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 18 de Maio de 2021; ricardo 
do NaSciMENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE do cENTro dE 
coMPraS E coNTraToS da PMPa.

Protocolo: 657274
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 070/2021 – ccc: NoMEia 
a caP QoSPM rG 39740 raQUEl cHarTUNi PErEira TEiXEira, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 041/2021 – PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa: UNiVErSal iNdÚSTria E coMÉrcio dE MÓVEiS 
lTda-ME registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 18 de Maio de 
2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE 
do cENTro dE coMPraS E coNTraToS da PMPa.

Protocolo: 657370

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 023/2021- ePPM – Nomear o MaJ QoPM rG 20913 JoSÉ 
JoÃo dE aZEVEdo corrÊa, em substituição ao TEN cEl QoPM rG 27317 
SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo, para exercer a função de 
MEMBro da coMiSSÃo fiScaliZadora, conforme Portaria 022/2021 
– EP/PMPa, publicada no doE nº 34.580 de 11/05/21, para realizar a 
fiscalização do Contrato Administrativo n.º 005/2021, celebrado entre a 
PMPa e a empresa MaBElÊ coMErcio dE VEÍcUloS EirEli. Belém/Pa, 
18/05/2021; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM; chefe 
do EP/PMPa.

Protocolo: 657278

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 006/2021 – eP/PMPa. oBJETo: 
aquisição de Espargidor de Pimenta oc. Valor ToTal: r$ 232.218,00. 
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 17/05/2022. doTaÇÃo orÇaMENTária: Unida-
de orçamentária: 00001. Unidade Gestora responsável: 260101. Progra-
ma: 1502 – Segurança Pública. Projeto/atividade: 8839 – realização de 
Missões Especiais de alta complexidade; Natureza de despesa: 3.3.90.30 
– Material de consumo. Plano interno: 1050008839c. fonte: 0106 e/ou 
0306 (recursos Provenientes de Transferência – convênios e outros) EM-
PrESa: r J c dEfESa E aEroESPacial lTda; cNPJ 71.919.328/0001-54. 
daTa dE aSSiNaTUra: 18/05/2021. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JUNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 657277
coNtrato adMiNistratiVo Nº 002/2021 - eP/PMPa. oBJETo: 
aquisição de 180 (cento e oitenta) coletes balísticos nível iii-a. Valor 
ToTal: r$ 256.700,00. ViGÊNcia: 17/05/2021 a 17/05/2022. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa: 1494 – defesa da sociedade e garantia de 
direito. Projeto/atividade: 8760 – Governança e gestão. Elemento de des-
pesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Plano interno: 
1000198760E. fonte: 0312 – receita patrimonial – outros poderes. EM-
PrESa: coPlaTEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TEcidoS lTda. cNPJ: 
05.054.994/0001-42. daTa dE aSSiNaTUra: 17/05/2021. ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044 comandan-
te-Geral da PMPa.

Protocolo: 657203

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 790/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém/Pa; desti-
no: Belém/Pa; Período: 25 a 27/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Thiago luiz do Nascimento 
alves; cPf: 923.617.652-68; Valor: r$ 633,00; cB PM dioylliam Jekcisson 
da Silva; cPf: 836.251.782-49; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 791/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; desti-
no: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa; Período: 17 a 23/05/2021; Quanti-
dade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN 
PM Jose roberto assunção dos Santos; cPf: 454.103.212-00; Valor: 
r$ 1.693,32; SGT PM Sharley robson domingos Mendes Marques; cPf: 
575.676.702-91; Valor: r$ 1.582,56; cB PM Sandro castilho Santana; 
cPf: 751.445.572-87; Valor: r$ 1.519,20; cB PM Ewerton Sergio lima 
dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 1.519,20 . ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 792/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamen-
to; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí/Pa; 
destino: Novo repartimento/Pa; Período: 14 a 17/05/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nico-
demos diniz do Nascimento; cPf: 328.244.912-72; Valor: r$ 791,28; cB 
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PM Eliachar Ghisolfi Francischeto; CPF: 932.830.402-49; Valor: R$ 759,60; 
Sd PM adriano Machado de azevedo oliveira; cPf: 000.555.262-17; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 793/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (oP. 
Prevenção covid-19); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 19 a 22/03/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
TEN cEl PM adilson Tavares de aquino; cPf: 634.553.072-72; Valor: r$ 
1.107,82. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 794/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamen-
to; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Salinópolis/Pa; Período: 23 a 26/04/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: TEN cEl PM adilson Tavares 
de aquino; cPf: 634.553.072-72; Valor: r$ 949,56 . ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 795/21/di/dF – objetivo: curso; fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: floria-
nópolis/Pa; Período: 11 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidor: MaJ PM rodrigo octavio Saldanha 
leite; cPf: 635.067.932-68; Valor: r$ 2.247,21. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 796/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamen-
to; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba/
Pa; destino: rurópolis/Pa; Período: 03 a 12/05/2021; Quantidade de di-
árias: 10 de alimentação; Servidores: SGT PM luiz fabiano Pereira Sardi-
nha; cPf: 654.823.442-15; Valor: r$ 1.318,80; cB PM flávio Viana de al-
meida; cPf: 001.242.052-24; Valor: r$ 1.266,00; cB PM Jonielson Gaspar 
dos Santos; cPf: 708.352.412-20; Valor: r$ 1.266,00; cB PM aramanahy 
de Menezes couto; cPf: 524.740.032-15; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 797/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de 
PadS; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: orixi-
miná/Pa; destino: Óbidos/Pa; Período: 10 a 12/05/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: caP PM loris Hen-
rique figueira costa; cPf: 775.381.532-68; Valor: r$ 580,28. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 798/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: oriximiná/Pa; des-
tino: Santarém/Pa; Período: 13 a 16/05/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: caP PM loris Henrique figueira 
costa; cPf: 775.381.532-68; Valor: r$ 870,42. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 799/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Bujaru/Pa; Período: 05 a 06/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidor: SGT PM Sérgio ribeiro da Silva; cPf: 402.569.522-
72; Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 800/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
igarapé-Miri/Pa; Período: 26 a 27/04/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
pousada; Servidor: SGT PM Wellington Sobral da Silva; cPf: 263.014.152-
72; Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 801/21/di/dF – objetivo: Escolta de Vacina coVid 
19; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Barcarena/Pa; Período: 10/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação ; Servidores: SGT PM orlando lima Pinho Junior; cPf: 
400.569.102-15; Valor: r$ 131,88; Sd PM alan Harrison Santos de Jesus; 
cPf: 963.014.732-72; Valor: r$ 126,60; Sd PM Eliel farias Evangelista 
Junior; cPf: 031.483.442-78; Valor: r$ 126,60; Sd PM danielson ferreira 
Penha; cPf: 021.251.672-80; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 802/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (fis-
calização de áreas Quilombolas em oriximiná); fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Santarém/Pa; destino: ouriximiná/
Pa; Período: 12 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação 
e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel raimundo lages Printes; 
cPf: 404.315.172-15; Valor: r$ 2.637,60; cB PM fagno freitas lima; cPf: 
002.863.792-52; Valor: r$ 2.532,00; Sd PM raquel dos Santos figueira; 
cPf: 886.268.492-49; Valor: r$ 2.532,00; Sd PM Mylleni rego Silva; cPf: 
820.940.202-15; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 803/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém/Pa; des-
tino: Belém/Pa; Período: 01 a 03/06/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM isaac leis Mafra Parente; 
cPf: 694.121.892-49; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº 804/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Placas/Pa; destino: 
rurópolis/Pa; Período: 04 a 05/03/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: Sd PM Nilson Júnior Pereira Viana; 
cPf: 010.835.922-03; Valor: r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 805/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; desti-
no: Tailândia/Pa; Período: 10/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação ; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; Valor: r$ 158,26; TEN PM Marcos Verissimo costa; cPf: 
833.890.402-34; Valor: r$ 141,11. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 806/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
São Paulo/SP; Período: 18 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação; 03 de Pousada e 04 indenizações de transporte; Servidor: 
TEN cEl PM Jeanderson da Silva Saraiva; cPf: 704.470.712-20; Valor: r$ 
2.085,43. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 657076

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.585 de 17/05/2021, rEfErENTE a diaria, PorTaria Nº 
476/21-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 656253.

Protocolo: 657318

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

toNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL N° 34.583 de 14/05/2021, rEfErENTE ao SUPriMENTo dE 
fUNdo – GaB dirETor/Sup. fundos, QUE GEroU o ProTocolo dE PU-
BlicaÇÃo: 655661, Por EQUÍVoco coMETido No dEcorrEr da PUBli-
caÇÃo. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo

Protocolo: 656956

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 009/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002. rESolVE:
art. 1º NoMEar a Militar MaJ QoSPM rG 37984 ilca PaTricia caldaS 
cardoS, como fiscal Titular do contrato administrativo nº 009/2021 – 
fUNSaU, celebrado com o aNdrEi PUBlicaÇÕES MÉdicaS farMacÊUTi-
caS E TEcNicaS lTda;
art. 2º NoMEar a Militar MaJ QoSPM rG 26006 aNa caroliNa SilVa dE 
MiraNda, como fiscal interina, do contrato administrativo nº 009/2021 
– fUNSaU, celebrado com o aNdrEi PUBlicaÇÕES MÉdicaS farMacÊU-
TicaS E TEcNicaS lTda;
art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – diretor do 
fUNSaU

Protocolo: 657211

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.573, de 05 MAIO 2021
Portaria Nº 001/2021 – FUNsaU/coNtratos
oNde se LÊ: ViGÊNcia 20/04/2021 á 31/03/2022
Leia-se: ViGÊNcia 20/04/2021 á 20/04/2022
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 657217
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo Nº 015/2021 - 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 192/2020, cujo o objeto consiste na “aquisição de 02 
(duas) unidades de sistema artificial de alta direção e altura”, com recur-
sos oriundos do convênio (infraero), consoante a Nota de Empenho n° 
2021NE00182, celebrado entre corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará 
e a empresa afTEr liMiTS coMÉrcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE, 
cNPJ: nº 26.342.129/0001-71.
rESolVE:
art.1° concordar com o Parecer da comissão do referido TrEM, no sentido 
de que os bens constantes no documento auxiliar da Nota fiscal Eletrôni-
ca - daNfE de nº 148 de Série: 01, datadas de 18 de dezembro de 2020, 
atende às condições estabelecidas nos termos da Nota de Empenho nº 
2021NE00182;
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: 657034
HoMoLoGaÇÃo N° 014/2021 - 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 cBMPa, 
após analisar o Termo de recebimento e Exame de Material -TrEM, ela-
borado pela comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização 
de Materiais Permanentes, Presidente: MaJ QoBM Elildo aNdradE fEr-
rEira, 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°169 de 19 de abril de 2021 
publicado no doE nº 34.560 de 22 de abril de 2021, referente a cotação 
Eletrônica nº 15 /2020, cujo o objeto consiste na “aquisição de 01 (uma) 
unidade de bomba de vácuo 7cfM p/refrigeração e 01 (uma) unidade de 
vacuômetro digital lcd, com registro bola 2000 a 1 micra”, com recursos 
oriundos do Tesouro, consoante a Nota de Empenho n° 2021NE00128, 
celebrado entre corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará e a Empresa l 
l da SilVa EirEli, cNPJ: nº 26.415.706/0001-08.
rESolVE:
art.1° concordar com o Parecer da comissão do referido TrEM, no sen-
tido de que os bens constantes no documento auxiliar da Nota fiscal Ele-
trônica - daNfE nº 263 de Série: 09, datada de 26 de abril de 2021, 
atende às condições estabelecidas nos termos da Nota de Empenho nº 
2021NE00128;
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/SEPlad, da Nota de recebimento relativa à daNfE, 
relacionada no art 1°, e posterior encaminhamento à diretoria de finan-
ças, 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 patrimô-
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/SEPlad/Pa.
MarÍlia GaBriEla coNTENTE GoMES - TcEl QoBM
diretora de apoio logístico do cBMPa

Protocolo: 657026

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 067/diÁria/cedec, de 17 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: SGT QBM cElSo dE SoUZa Sal-
Gado e cB QBM THiaGo ViEira carValHo, 05 (cinco) diárias de alimen-
tação e 04 (quatro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 2.326,32 (doiS Mil, TrEZENToS E ViNTE E SEiS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa 
para o município de Prainha-Pa, na região de integração do Baixo amazo-
nas e com diárias do grupo B, no período de 02 a 06 de maio de 2021, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 657108
Portaria Nº. 068/diÁria/cedec, de 17 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: STEN QBM alcir MarTiNS dE 
aNdradE E Sd QBM ricK PErEira doS rEiS, 04 (quatro) diárias de ali-
mentação e 3 (três) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor to-
tal de r$ 1.809,36 (UM Mil, oiTocENToS E NoVE rEaiS E TriNTa E SEiS 
cENTaVoS), por terem seguido viagem para o município de alenquer-Pa, 
na região de integração do Baixo amazonas, com diárias do grupo B, no 
período de 04 a 07 de maio de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 657120
Portaria Nº. 069/diÁria/cedec, de 17 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: TEN QBM SilVio lUiZ liMa cHa-
VES, STEN QBM BENilToN alVES roSario e cB QBM HEYdEr ValdEri 
dE oliVEira SaNToS, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.997,95 (UM Mil, 
NoVEcENToS E NoVENTa E SETE rEaiS E NoVENTa E ciNco cENTaVoS), 
por terem seguido viagem do município de redenção-Pa para o município 
de Santa Maria das Barreiras-Pa, na região de integração do araguaia, 
com diárias do grupo B, no período de 06 a 08 de maio de 2021, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 657123
Portaria Nº. 070/diÁria/cedec, de 17 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: SGT QBM cElSo dE SoUZa Sal-
Gado e cB QBM THiaGo ViEira carValHo, 03 (três) diárias de alimenta-
ção e 02 (duas) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 1.292,40 (UM Mil, dUZENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o município 
de Monte alegre-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 07 a 09 de maio de 2021, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 657124
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.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 17/2021- acadePoL
Marituba-Pa, terça-feira, 18 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 34, inc. ii, “b”, e 38, todos do 
regimento interno da academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, que 
dispõem sobre o curso de ascensão à Última classe;
CONSIDERANDO que este curso tem por finalidade a habilitação do Policial 
civil da classe “c” à promoção à última classe da categoria a que pertence, 
conforme regramento disposto no art. 54, § 4º, da lei complementar nº 
022/1994;
coNSidEraNdo o projeto pedagógico do curso de ascensão à Última 
classe/2021 - categorias: EPc, iPc, PaP e aTPc, elaborado pela academia 
de Polícia civil do Pará - acadEPol, aprovado pelo conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança do Pará - coNSUP/iESP, em Plenário 
do dia 03.02.2021, conforme resolução nº 376/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado no dia 03/02/2021.
rESolVE:
art. 1º - iNSTiTUir o cUrSo dE aScENSÃo a ÚlTiMa claSSE - 2021 
- caTEGoriaS: EPc, iPc, PaP e aTPc, com objetivo de promover o aper-
feiçoamento dos Policiais civis, oportunizando crescimento e desenvolvi-
mento de conhecimentos, bem como a sua atualização acerca do que há 
de mais moderno em termos de aprendizado na área da segurança pública 
e defesa social, a fim de torná-los aptos a concorrer ao Processo de Pro-
moção funcional, de acordo com o art. 54, § 4º, da lei complementar nº 
022/94.
i- instituição: Polícia civil do Estado do Pará
ii- Unidade acadêmica responsável: academia de Polícia civil do Pará – 
acadEPol
iii- Supervisão: instituto de Ensino em Segurança do Pará/iESP - coorde-
nadoria de Ensino Profissional -CEP/IESP
iV- coordenação e Execução: academia de Polícia civil –acadEPol/PcPa;
V- Meta Prevista: 337 (trezentos e trinte e sete) Policiais civis das cate-
gorias abaixo:

caTEGoria QUaNTidadE
Escrivão de Polícia civil - EPc 99

investigador de Polícia civil - iPc 218
Papiloscopista – PPc 20

auxiliar Técnico de Polícia civil - aTPc -
ToTal 337

Vi- carga Horária do curso: 220 h/a
Vii- Modalidade: Ead
Viii- Período de Execução: Maio a julho de 2021.
iX- Horário de funcionamento: a critério do aluno.
X- Hora aula semanal sugerida: 30 h/a.
Xi- local: acadEPol, iESP, delegacias e divisões e Superintendências da 
Polícia civil, bem como a residência dos alunos.
art. 2º - dETErMiNar que à Supervisão do curso e à divisão de Ensino 
da acadEPol caberá o repasse das orientações necessárias aos discen-
tes, visando o seu regular andamento, conforme estabelecido no Projeto 
Pedagógico.
Art. 3º - DETERMINAR que a Coordenação Geral do Curso, fique sob res-
ponsabilidade do diretor da divisão de Ensino da acadEPol, afonso alves 
Rodrigues Supervisão de Curso fique sob o encargo da servidora Ana Te-
resa da Silva costa.
art. 4º - coNVocar os Policiais civis constantes no aNEXo i desta Por-
taria para efetivação da matrícula no curso, confirmando o Interesse de 
participação mediante preenchimento do formulário de inscrição conforme 
disponibilizado no link do site da Polícia civil.
Art. 5º - ENCAMINHAR a presente à publicação no Diário Oficial do Estado, 
no Boletim interno e site da instituição, por meio do Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da acadEPol

Protocolo: 657005

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
Termo de cooperação Técnica nº 001/2021. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará, cNPJ nº e a Prefeitura Municipal de capanema, cNPJ nº 
05.421.300/0001-68. Exercício: 2021 data da assinatura: 17/05/2021. 
Vigência: 12(doze) meses a partir da data de sua publicação. objeto: a 
adoção de medidas e procedimentos conjugados, com a disponibilização 
transitória de 01 (uma) Servidora Pública Municipal, SaMara faVacHo 

MoraiS NUNES, para desempenhar atividades administrativas internas, 
Serviço Social, na delegacia de Polícia civil - 6riSP de capanema, de acor-
do com o Plano de Trabalho devidamente aprovado. Partícipe: Prefeitura 
Municipal de capanema. representante: fraNciSco fErrEira frEiTaS 
NETo, Prefeito Municipal: Endereço: Travessa djalma dutra nº 2506, cen-
tro, cEP 68700-020, capanema/ Pa. ordenador de despesa: WalTEr rE-
SENdE dE alMEida, delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 656834

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 153/2021-aai/GaB/correGePoL de 03/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o fUrTo da arma de fogo 
tipo Pistola marca TaUrUS, .40SW, série ScY75871, patrimônio Pc/Pa nº 
18629 conforme BoP 00003/2021.100625-4, fato ocorrido no município de 
Belém em 01/04/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa – corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 154/2021-aai/GaB/correGePoL de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o extravio das algemas da Polí-
cia civil, Série nº 008740, Pat.: nº 53060, que estavam acauteladas sob o 
nº 18775/2018, tudo consoante o teor do BoP nº 00002/2021.101729-1, 
fato ocorrido em 15/06/2019 no município de Belém, conforme anexos e 
demais conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 155/2021-aai/GaB/correGePoL de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor U.c.T.f., 
Mat. nº 5704332, o qual teria, em tese, agido de forma incompatível e 
indevida ao utilizar terceiros para financiar veículo do qual ficou inadim-
plente deixando o nome do Sr. d.f.c.S. com restrições, bem como permitiu 
que o denunciante fosse responsabilizado junto ao dETraN por 13 (treze) 
multas de trânsito fazendo-o ter a cNH suspensa, fatos ocorridos nos mu-
nicípios de ananindeua e Belém/Pa, tudo conforme despacho/ccrM/cGPc 
de 19/04/2021 e demais anexos e conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEira - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 156/2021-aai/GaB/correGePoL de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a fuga do preso r.P.c. das de-
pendências da dP de Monte alegre no dia 16/04/2021, fato este que ge-
rou o iPl nº 00068/2021.100065-1, conforme despacho/coiNT/cGPc de 
20/04/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do Ta-
PaJoS - 15ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 157/2021-aai/GaB/correGePoL de 04/05/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as respon-
sabilidades pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa dos iPl’s 
nºs 00210/2020.100290-6 (Proc. 0004342-39.2020.814.0050) e 
00210/2020.100312-8 (Proc. 0004703-56.2020.814.0050), tudo confor-
me of. nº 1189/2020/PJSa de 19.02.21 e of. 026/2021-craP/coiNT/
cGPc-redenção de 05.03.21, fato ocorrido em Santana do araguaia/Pa, 
tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 15/04/2021 e demais conexos, 
conforme anexos.
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coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE - 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 657129
Portaria Nº 178/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 58/2021-GaB/cGPc de 
02/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 58/2021-
GaB/cGPc de 02/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 179/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 415/2020-GaB/cGPc de 
04/11/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 415/2020-
GaB/cGPc de 04/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 180/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 15/2021-GaB/cGPc de 
08/01/2021, instaurada para definir e identificaras responsabilidades pelo 
atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl nº 256/2008.000048-2, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a perda de objeto da apuração;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 15/2021-
GaB/cGPc de 08/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 181/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 489/2020-GaB/cGPc de 
03/12/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 489/2020-
GaB/cGPc de 03/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 182/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 67/2021-GaB/cGPc de 
08/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 67/2021-
GaB/cGPc de 08/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 183/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 399/2020-GaB/cGPc de 
29/10/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 399/2020-
GaB/cGPc de 29/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 

complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 184/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 509/2020-GaB/cGPc de 
07/12/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 509/2020-
GaB/cGPc de 07/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 185/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 496/2020-GaB/cGPc de 
04/12/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 496/2020-
GaB/cGPc de 04/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 186/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 511/2020-GaB/cGPc de 
09/12/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 511/2020-
GaB/cGPc de 09/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 187/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 51/2021-GaB/cGPc de 
02/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 51/2021-
GaB/cGPc de 02/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 657173
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
 

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2021/18381 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:
 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 31092 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 31698 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 31700 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 31701 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 31706 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 32105 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 32106 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 32107 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 32108 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 32109 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 32110 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 32133 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 32134 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 33062 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 33063 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 33406 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 33425 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 33426 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
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19 33431 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 33432 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 33479 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 34178 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 34182 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 34428 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 34449 MESa dE MdP, ´´l``, S/GaVETa, rEV. MEl., EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 34452 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 34452 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 34454 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 34496 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 34510 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
31 34601 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
32 34654 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
33 34655 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
34 34687 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
35 34690 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
36 34715 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
37 35325 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
38 35326 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
39 35327 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
40 35328 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
41 35329 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
42 35330 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
43 35331 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
44 35332 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
45 35551 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
46 35553 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
47 35554 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., iNSErVÍVEl doaÇÃo
48 35588 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
49 35590 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
50 35591 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
51 35593 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 657141
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 016/2021-Pce/cMo
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Câmara Municipal de Oriximiná/PA, CNPJ nº 04.546.941/0001-86. Classifi-
cação do objeto: cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio às 
atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão de 
carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de oriximiná/
Pa. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. 
foro: Belém-Pa. data da assinatura: 18/05/2021. Proc. nº 2021/74527. 
Presidente: Marcelo augusto andrade Sarubi. Presidente da câmara Mu-
nicipal de oriximiná/Pa. Endereço: Travessa Senador Magalhães Barata, 
s/nº, Bairro: centro, cEP: 68.270-000, oriximiná/Pa. ordenador: Walter 
resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 657336

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

sUBstitUiÇÃo de MeMBro do Pad 003/2021
Portaria Nº. 027/2021 - correGedoria do cPc “rc”, de 18 
de maio de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei n°. 6.282, de 19 de ja-
neiro de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo: Memo. nº. 03/ /Pad 
003/2021-corregedoria do cPc “rc”, datado do dia 14 de maio de 2021, 
requerendo a substituição de membro e o despacho desta corregedoria; 
rESolVE: art. 1º. dESiGNar o Perito criminal Sylvio cezar cardoso de 
castro leão, matrícula funcional 54188034/1; em substituição de Edésio 
freitas lima, Perito criminal, matrícula funcional5833892/1, para atuar 
como membro do Pad 003/2021, para dar prosseguimento ao referido 
processo; art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação; 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUErra corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 657186

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 132/2021–GaB/dG/cPc-rc de 17 de Maio de 
2021.
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo, e os termos da lei nº 5.810 de 24.01.94, lei comple-
mentar n° 07/91, de 28.09.91.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido o servidor temporário lEaNdro GEraldo dE oli-
VEira, PEriTo MEdico lEGiSTa, matrícula nº 97571423/3, lotado neste 
Centro de Perícias Científicas, a contar de 01.05.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 17 de Maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 656980

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

errata de Portaria
Na Portaria 12/2021-CGD/PAD, de 28.04.2021, publicada no Diário Oficial 
nº 34.572, de 04.05.2021, referente à instauração de Processo adminis-
trtivo disciplinar,
onde se lê:
i – coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos da Sindicância investigativa n° 2018/509293, que apurou a irregu-
laridade em apreensão indevida de documento no âmbito do detran Sede; 
....;
Leia-se:
i – coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos da Sindicância investigativa n° 2018/509293, que apurou a irregu-
laridade em acidente de trânsito envolvendo veículos locados no âmbito do 
detran Sede; ....;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS corregedora chefe, em exercício - dE-
TraN/Pa.
Portaria 860/2021-dG/cGP

Protocolo: 657346

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Extrato do Edital de Pregão Eletrônico Nº 05/2021 – DETRAN/PA
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo Por iTEM, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços continuados de colETa, TraNSPorTE 
E dESTiNaÇÃo fiNal (dEScarTE) doS rESÍdUoS doMiciliarES NÃo 
orGÂNicoS E iNorGÂNicoS, em locais determinados de acordo com as 
Normas ambientais em vigor, obedecendo aos locais destinados conforme 
lei do município, devidamente autorizada, bem como a disponibilização de 
caçambas estacionárias para entulhos, para atender as necessidades do 
dETraN/Pa, unidades augusto Montenegro, Parque de retenção, antônio 
Barreto e dois pontos de coleta à critério da necessidade desta autarquia, 
quando for solicitado pela administração, conforme termos e condições 
constantes no presente Termo de referência - anexo i deste Edital.
aBErTUra: 04/06/2021
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 8h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 04/06/2021.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará WWW.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 18 de maio de 2021.
aNTÔNio JorGE SilVa foNSEca
Pregoeiro
Visto:
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral
diretor Geral

Protocolo: 657139

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1320/2021-daF/cGP, de 11/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/472762;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
lorena letícia reis Barata, matrícula nº 5909925/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
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3339030-r$-600,00
3339036-r$-800,00
3339039-r$-600,00
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 1339/2021-daF/cGP, de 12/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/494162;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Paulo Wagner alfaia de Menezes, matrícula nº 5608686/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas 
de pronto pagamento nos municípios de: Santarém, Óbidos e oriximiná.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-800,00
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 a 11/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1342/2021-daF/cGP, de 12/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/496098;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula nº 55590240/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.100,00 (TrÊS Mil E cEM rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diver-
sas de pronto pagamento da referida cirETraN.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$ -100,00
3339036-r$-2.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de trinta (30) dias a partir do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1353/2021-daF/cGP, de 13/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/478680;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Gyllames duarte limeira, matrícula nº 5830940/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de pronto 
pagamento, no municipio de Tucumã.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
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 11/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1354/2021-daF/cGP, de 13/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/500849;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
fernando Josias da costa leal, matrícula nº 3263088/1.
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 Santarém e Juruti.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339033-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 12 à 19/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1361/2021-daF/cGP, de 13/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/491842;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Gicelda Suedy de farias e Silva, matrícula nº 57196219/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
150,00 (cEM E ciNQUENTa rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diver-
sas de pronto pagamento, no municipio de rondon do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-150,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/05 à 11/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1394/2021-daF/cGP, de 14/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/512467;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Silvia cristina Vilhena Pinheiro, matrícula nº 57201348 /1, no cargo de 
Vistoriador, lotada na cirETraN de abaetetuba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento, no Municipio de igarapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
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 24/05 à 18/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 657090

diÁria
.

Portaria Nº 906/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 41/2021-cNSo, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/357907,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém 
para os municípios de Vigia de Nazaré – 19 a 22/04/2021, igarapé açu 
– 23 a 26/04/2021, Salinópolis – 27 a 30/04/2021, Bragança – 01/05 a 
04/05/2021 e Capanema - 05 a 14/05/2021, a fim de realizar fiscalização 
e acompanhar os serviços de vigilância armada executados pela Empresa 
c&S, nas cirETraN’S dos referidos municípios, conforme previsto no con-
trato nº 37/2020.

Servidor matricula
aldeilson ribeiro parente 5916892/1

JaMilE YaSMiM cardoSo SaNToS 4220511/1
aline oliveira lima 54195455/1

rafael Santos de Souza 54194128/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 907/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 109/2021-GofTca, de 06/04/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/358866,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
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Santarém para o Município de Mojuí dos campos, no período de 23/04 a 
07/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito no referido município.

Servidor matricula
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660/1

Eliangelo Siqueira Gamboa 57201633/1
Jean carneiro oliveira 57202100/1
Jean da Silva e Silva 57201709/1

luciane Budelon albuquerque 57201643/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 908/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 110/2021-GofTca, de 06/04/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/359055,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 21 e ½ (vinte e uma e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Marabá para o Município de São João do araguaia, no período de 27/04 a 
18/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito no referido município, e no cumprimento do 
Mem. 029/2020-ccoNTEN-dETraN –ação civil Pública Proc.Nº 0800106-
33.2019.8.14.0054.

Servidor matricula
aNToNio GilBErTo alVES da coSTa 57201651/1

darlaN PErEira da SilVa 57201673/1
fraNciSco airES da SilVa 57201674/1
GENiVal alVES dE SoUSa 5868157/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 909/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 245/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/347059,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

Servidor matricula
Eudo mamede da costa junior 57212965 /2

ilmar anaisy araújo borges 57205216 /1
orivaldo rodrigues dos santos 57228929 /1

osvaldo batista de oliveira junior 57194796 /2
Nelson horácio salgado rego 57232981/1
Wanderley pontes ferreira 57211861/2

Mauro moura da silva 54195728 /2
Sandro araújo da costa 57211244 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 910/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 243/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/346622,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

Servidor matricula
Maria da Silva Sousa 57226370/1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588/1
raul braga da costa 57217498 /2

Rosemar flávio marques franco junior 57226823 /1
Sandra seny china bastos 57230596 /1

antonio rafael rodrigues queiroz 57227951 /1
lailton santos do nascimento 57200227 /1

francisco antonio da silva 57198620 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 911/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 241/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/346594,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

Servidor matricula
ricardo peixoto mendes 57203600 /1

cláudio José fonseca Monteiro 57228801/1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1

Mauro luiz da Silva costa 57194178/2
Eduardo augusto ferreira lins 57203591/1

Jofre costa e cunha 54191302 /2
Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 912/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 242/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/346609,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

Servidor matricula
augusto álvaro gaspar do rosário júnior 57189668/2

clodoaldo medina godinho junior 54192741/3
Breno leonardo araújo barbosa 55586672/4

ian carlo dos santos 57229643/1
daniel souza campelo 57190500/2

Jorge alberto luz bahia filho 57227367 /1
Paulo sérgio antunes dos santos 57175441 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 913/2021-daF/cGP, de 07/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 252/2021-GofTc, de 02/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/347710,
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
Willy de souza pena 57198712/1

Silvio nazareno de moraes 57201601/1
adenilson martins nascimento 54193763 /3

alberto jansen ferreira 57231977 /1
Priscyla roman vieira 57200275 /1

Marcus roberto saldanha batista 57228955 /1
José humberto daniel lisboa 5557135 /2

Jonhilda do socorro mileo cardoso 57227434 /1
Daniel figueiredo guerreiro 57198721 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 916/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 205/2021-GofTc, de 12/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/341136,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Tucuruí, no período de 12/04 a 26/04/2021, 
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a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de 
veículos no referido município, bem como desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional.

Servidor matricula
franciley roberto maciel ferreira 57227745 /1
Edson itamar barradas da silva 57200229 /1

Evandro ferreira marques 57188406 /2
Mesquizedec dos santos andrade 54189205 /2

Sirley da silva julio 57214394 /2
Thiago da silva reis 57213322 /3

robson diego oliveira da silva 54185842 /3
Silverton dos santos gomes 57227376 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 917/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 233/2021-GofTc, de 30/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/341729,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Santa Bárbara, no período de 12/04 a 26/04/2021, 
a fim realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional.

Servidor matricula
lUiS aNToNio PiNHEiro cardoSo 57230582 /1

WElliNGToN carloS HENriQUE MarTiNS 54195738 /2
iNÊS Maria MilEo GUErrEiro 8080089 /1
GlEYdSoN MoNÇÃo araÚJo 57201966 /1

EdMilSoN JUarEZ doS SaNToS BorGES 5843219 /2
allaN SoarES MoNTEiro 57200349 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 918/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 231/2021-GofTc, de 30/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/341298,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (catorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados, destinadas ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Acará, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de fluxo de 
veículos no referido município, bem como desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional.

Servidor matricula
liliaNE fErrEira PoNTES 5945397/1
KariNa SaNT’aNa alEiXo 57226498/1

ESMEriNda aNGElica diNiZ carValHo 57200231/1
aNToNia PErEira dE oliVEira coElHo 57226492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 919/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 234/2021-GofTc, de 30/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/341731,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Santa Bárbara, no período de 12/04 a 26/04/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional.

Servidor matricula
Sávio marcelo oliveira henrques 57226858 /1

fabrício gomes de oliveira 54192712 /2
antonio robson cascaes dantas 57217207 /2

inaldo carlos costa araújo 57211166 /2
Maria de lourdes ferreira batista 54187987 /3

alexandre caetano de sousa 57209138 /1
deninson henrique monteiro maia 57200271 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 920/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 236/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/343994,

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, 
a fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de 
trânsito, acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de 
veículos de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem 
como cumpri cronograma de ações estabelecidas pela diretoria Técnica e 
operacional.

Servidor matricula
Nei eduardo trindade do rosario 57193274 /2

João carlos castro arias 57200354 /1
João dhiogo pinheiro e souza 57230579 /1

Sandro da silva soares 57194202 /3
Karine monik almeida da costa 57226816 /1

luiz rabello junior melo 57205417 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 657063

.

.

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo Licitatório nº 2020/839370
tomada de Preços nº 06/2020-FisP
objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de 
coNSTrUÇÃo do PoSTo aVaNÇado do cBMPa dE alTEr do cHÃo
a comissão Permanente de licitação do fiSP comunica aos interessados 
que após a análise do técnico do CBMPA que avaliou as propostas finan-
ceiras subsidiando a decisão da comissão, decide: a) Todas as propostas 
apresentadas foram consideradas exequíveis; b) coNSidErar rEGUla-
rES e CONFORME O EDITAL as propostas financeiras das empresas: ATI-
TUdE coNSTrUTora EirEli EPP; c liMa rEPrESENTaÇÕES ENGENHa-
ria E SErViÇoS lTda; coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda-EPP; coNTaP 
coNSTrUTora lTda e iGf ENGENHaria lTda, a comissão, à unanimi-
dade dEcidE considerar claSSificadaS em definitivo e em ordem cres-
cente de valores as seguintes empresas: Em PriMEiro lugar, a empresa c 
liMa rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria E SErViÇoS lTda, com o valor de 
r$ 316.380,29 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e vinte 
e nove reais); Em SEGUNdo lugar, a empresa aTiTUdE coNSTrUTora 
EirEli EPP, com o valor de r$ 330.076,05 (trezentos e trinta mil, setenta 
e seis reais e cinco centavos); Em TErcEiro lugar, a empresa coNSTrU-
MaZ coNSTrUTora lTda-EPP, que apresentou o valor de r$ 332.058,42 
(trezentos e trinta e dois mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois cen-
tavos); Em QUarTo lugar, a empresa coNTaP coNSTrUTora lTda, com 
o valor de r$ 379.436,91 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos 
e trinta e seis reais e noventa e um centavos); Em QUiNTo lugar, a em-
presa iGf ENGENHaria lTda, que apresentou o valor de r$ 413.571,24 
(quatrocentos e treze mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro 
centavos), considerando que o valores propostos encontram-se dentro das 
exigências legais e editalícias, obedecendo assim à proposta vencedora os 
parâmetros técnicos propostos, considera-se vencedora deste certame a 
primeira colocada.
outrossim, esclarecemos que os autos permanecem com vista franqueada 
aos interessados no fiSP.
Belém, 18 de maio de 2021.
a coMiSSÃo

Protocolo: 657147

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

decisÃo
chega para avaliação e decisão desta autoridade competente, os autos do 
Processo licitatório nº 2020/227712 - fiSP-SEGUP, realizado na modalida-
de Tomada de Preços nº 06/2020-fiSP, para contratação de empresa para 
execução de obra de rEforMa do PrÉdio do 21º GBM. Em caráter recur-
sal as empresas: a3 ENGENHaria lTda-EPP, coNSTrUMaZ coNSTrUTo-
ra lTda-EPP e orBiS ENGENHaria lTda apresentaram solicitação de re-
visão da decisão contida na ata da Sessão de avaliação das Propostas das 
empresas participantes. Bem como, em caráter de contrarrazões a empre-
sa: aTiVa EMPrEENdiMENToS E coNSTrUÇÃo ciVil lTda. a fUNdaMEN-
TaÇÃo: analisados os autos e as exposições arguidas pelas licitantes em 
sede de recurso e contrarrazões. E tomando-se como fundamento de de-
cisão os termos contidos no Edital da Tomada de Preços nº 06/2020-fiSP, 
haja vista que um dos princípios basilares das licitações públicas, elencado 
pela lei 8.666/93, em seu artigo 41, abaixo transcrito, é a vinculação ao 
instrumento convocatório, o qual rege as condições específicas de um dado 
certame, com o escopo de conferir pronto cumprimento aos mandamentos 
da constituição federal, das leis e de atos normativos infralegais. dEcido: 
coNHEcEr e dar ProViMENTo ParcialMENTE ao recurso administrativo 
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impetrado pela empresa a3 ENGENHaria lTda - EPP, desclassificando, 
assim, a empresa aTiVa EMPrEEdiMENToS E coNST. ciVil lTda por ter 
descumprido com regra editalícia do certame, conforme fora exposto ma-
nifestação da cPl. coNHEcEr e NÃo dar ProViMENTo ao recurso ad-
ministrativo impetrado pela empresa coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda 
- EPP em face da existência de falhas na composição de Bdi. coNHEcEr 
e dar ProViMENTo ao recurso administrativo impetrado pela empresa 
orBiS ENGENHaria lTda em face da existência de falhas na proposta 
financeira da empresa aTiVa EMPrEENdiMENToS E coNST. ciVil lTda. 
dEclarar como vencedora do certame da TP 06/2020-fiSP a empresa 
orBiS ENGENHaria lTda. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 17 de maio de 2021
fáBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 657137

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0499/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE:art. 1º - determinar a instauração de Sindicância ad-
ministrativa investigativa nº 5897/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os 
fatos relacionados à denúncia de maus tratos e violação de direitos Huma-
nos a presos custodiados nas unidades prisionais da Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária - SEaP, conforme ofício n° 63/2021-GaB/
SEJUdH/cMdV,  datado de 04 de fevereiro de 2021;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657218
Portaria Nº 0522/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
Processo administrativo disciplinar nº 5899/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional do PP d.S.M. (Mat.: nº 
5322562), lotado na cadeia Pública para Jovens adultos - cPJa, conforme 
Termo de depoimento prestado no dia 11.05.2021, envolvendo o PPl Vic-
tor andré Holanda Pessoa. desse modo, há supostos indícios de eventuais 
inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. Sendo esta 
falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 
177, Vi, 178, V c/c 189 e 190, iX e Xiii, todos do r.J.U.; art. 2º – cons-
tituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, assessor – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
assistente administrativo - membro, e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, as-
sistente administrativo, membro; art. 3º – deliberar que os membros da 
comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente 
aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da administração 
Pública para as diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – de-
terminar à referida comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, da 
lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apresentar relatório 
Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à Diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais e à comissão de 
Estágio Probatório para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657221
Portaria Nº 521/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;

rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
investigativa nº 5898/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a movimenta-
ção de reivindicações a ser realizada durante o evento de inauguração 
de Unidades Prisionais no Município de Marabá, supostamente organizada 
pelos PPs o.M.l. (Mat. 5954249-1) e d.f.M. (Mat.: 595399-1), e veicula-
da em grupo de “whats app”, conforme ofício interno n° 066/2021-GaB/ 
SEaP/Pa, datado de 11 de maio de 2021;
art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657213
Portaria Nº 498/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 5896/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
o óbito do PPl JoSÉ aNTÔNio da SilVa cardoSo (iNfoPEN nº 119096), 
custodiado no centro de recuperação do coqueiro – crc, ocorrido no dia 
17.02.2021, quando internado no Hospital Municipal “Mário Pinotti”, con-
forme ofício interno n° 0370/2021-GaB/crc/SEaP, datado de 18 de março 
de 2021; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente ad-
ministrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - determinar à autorida-
de sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657215
Portaria Nº 0525/2021-cGP/seaP 
Belém, 17 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
Sindicância administrativa disciplinar Nº 5902/2021-cGP/SEaP, objetivan-
do apurar responsabilidade administrativa e funcional da servidora E.M.c. 
(Mat.: nº 54186196), lotada no centro de Progressão Penitenciário de Be-
lém - cPPB, conforme apurado na Sindicância administrativa investigativa 
nº 5441/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supostos indícios de eventuais 
inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. Sendo esta 
falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 
177, iV, Vi, iX, “b”, 178, XVi e 189, todos do r.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores Marilia Mar-
TiNS dE BriTo, assistente administrativo – Presidente; rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657234
Portaria Nº 0527/2021-cGP/seaP 
Belém, 18 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
investigativa nº 5904/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta au-
sência de materiais básicos de assistência como máscaras e sabão líquido 
para enfrentamento e proteção da coVid 19, na colônia Penal agrícola 
de Santa izabel – cPaSi, conforme ofício nº 045/2021-MP/3ªPJSiP, de 
15.03.2021; art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assis-
tente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - determinar à 
autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da inves-
tigação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657236
Portaria Nº 0526/2021-cGP/seaP 
Belém, 18 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
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assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
investigativa nº 5903/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia data-
da de 11.05.2021, acerca de suposta transgressão disciplinar por servidor 
da SEaP, impedido de exercer advocacia; art. 2 º - designar Karla diaNa 
dE SoUZa frEiTaS, assistente administrativo, para conduzir a investiga-
ção. art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório 
conclusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUM-
Pra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657232
Portaria Nº 0524/2021-cGP/seaP 
Belém, 17 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar nº 5901/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor E. l. P. r. (Mat.: nº 5947376), lotado 
na central de Triagem Metropolitana ii, referente à aplicação de Medida 
disciplinar sem instauração de PdP a presos custodiados na Unidade, con-
forme relatório datado de 28.04.2021. desse modo, há supostos indícios 
de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. 
Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se 
aos arts. 177, iV, Vi, iX, “b”, 178, XVi e 189, todos do r.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano – Presidente; rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657229
Portaria Nº 0497/2021-cGP/seaP  
Belém, 17 de maio de 2021.
rESolVE: art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 092/2021-cGP/
SEaP, de 21/01/2021, publicada no doE nº 34.470, de 25/01/2021 (Prot.: 
621121), a qual instaurou a Sindicância administrativa investigativa nº 
5760/2021-cGP/SEaP, em razão da instauração do Processo administrati-
vo disciplinar nº 5886/2021, em 06/05/2021, para apurar o mesmo obje-
to. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657223
Portaria Nº 0523/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo discipli-
nar nº 5900/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do PP T.r.V. (Mat.: nº 5950183), lotado no centro 
de recuperação regional de castanhal - crrcaST, conforme Memorado 
nº 40/2020-crrcaST/SEaP, de 25.08.2020. desse modo, há supostos in-
dícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do 
servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
amolda-se aos arts. 177, iV e Vi, c/c 190, iV, todos do r.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, assessor – Presidente; adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, assistente administrativo - membro, e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, assistente administrativo, membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657226

Portaria Nº 0502/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; e Sai-
dY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrati-
va disciplinar nº 5461/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias 
para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657349
Portaria Nº 0504/2021-cGP/seaP 
Belém, 17 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei Estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
rESolVE: art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0237/2021-cGP/SEaP, de 12/03/2021, publicada no doE nº 34.523 
de 18/03/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5801/2021-cGP/SEaP;
- 0240/2021-cGP/SEaP, de 12/03/2021, publicada no doE nº 34.523 
de 18/03/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5804/2021-cGP/SEaP;
- 0241/2021-cGP/SEaP, de 13/03/2021, publicada no doE nº 34.523 
de 18/03/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5805/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657352
Portaria Nº 0503/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorrogar a Portaria 
abaixo relacionada:
- 0352/2021-cGP/SEaP, de 12/04/2021, publicada no doE nº 34.546, 
de 14/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5838/2021-cGP/SEaP;
- 0363/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.546, 
de 14/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5845/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 657354
Portaria Nº 0505/2021-cGP/seaP 
Belém, 17 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0364/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5839/2021-cGP/SEaP;
- 0365/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5840/2021-cGP/SEaP;
- 0366/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5841/2021-cGP/SEaP;
- 0367/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5842/2021-cGP/SEaP;
- 0368/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5843/2021-cGP/SEaP;
- 0369/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5844/2021-cGP/SEaP;
- 0370/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5846/2021-cGP/SEaP;
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- 0371/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5847/2021-cGP/SEaP;
- 0372/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5848/2021-cGP/SEaP;
- 0373/2021-cGP/SEaP, de 16/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5849/2021-cGP/SEaP;
- 0374/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5850/2021-cGP/SEaP;
- 0375/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5851/2021-cGP/SEaP;
- 0377/2021-cGP/SEaP, de 14/04/2021, publicada no doE nº 34.554, 
de 16/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5852/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 657358
Portaria Nº 0500/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comis-
são, necessário se faz a concessão de novos e subsequentes prazos para 
a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da verdade 
material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e duração 
razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por comissão 
composta por BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior 
– Presidente; ElToN da coSTa fErrEira, Procurador autárquico e funda-
cional – membro; e JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, Procurador 
autárquico e fundacional – membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5462/2020-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657335
Portaria Nº 0501/2021-cGP/seaP  
Belém, 14 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MEr-
cES doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; Vi-
Tor raMoS EdUardo, Procurador autárquico e fundacional – membro; 
e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – mem-
bro, para dar continuidade à apuração dos auto do Processo administrativo 
disciplinar nº 5745/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias 
para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 657344

errata
.

errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 367/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BElÉM-Pa, 23/04/2021, publicada 
no doE N°34.565 de 28/04/2021.
onde se lê: no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Leia-se: no período de 05/04/2021 a 04/05/2021.

Protocolo: 657083
errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 355/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BElÉM-Pa, 08/04/2021, publicada 
no doE N°34.565 de 28/04/2021.
onde se lê: no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Leia-se: no período de 05/04/2021 a 04/05/2021.

Protocolo: 657084
errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 361/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BElÉM-Pa, 09/04/2021, publicada 
no doE N°34.574 de 06/05/2021.
onde se lê: no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Leia-se: no período de 05/04/2021 a 04/05/2021.

Protocolo: 657077

errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 360/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BElÉM-Pa, 09/04/2021, publicada 
no doE N°34.574 de 06/05/2021.
onde se lê: no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Leia-se: no período de 05/04/2021 a 04/05/2021.

Protocolo: 657081

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 030/2021
termo aditivo: 1
data da assinatura: 18/05/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: do oBJETo
Justificativa: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviço de recarga e Manutenção de 
Extintor de Incêndio, incluindo troca de peças danificadas e testes hidros-
táticos para atender às necessidades das sedes administrativas da Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária – SEaP, de acordo com as 
quantidades e locais especificados no Termo de Referência.
Motivo: do PrEÇo
Justificativa: O valor do presente Contrato terá um acréscimo de, aproxi-
madamente, 25% ao contrato, equivalente a r$ 316,00 (trezentos e de-
zesseis reais), alterando assim o seu valor global que passará para r$ 
1.582,60 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) devi-
do aos serviços de manutenção, a luz dos ditames do art. 65, §1º, da lei 
nº 8666/93, em razão da atual necessidade da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária e de acordo com a nota técnica n° 030/2021/
cEar/SEaP”.
Processo: 2020/853711
contrato: 030/2021
Exercício: 2021
contratado: J J coMÉrcio E SErViÇoS dE EQUiPaMENToS dE SEGU-
raNÇa lTda
cNPJ: 18.099.364/0001-36
Endereço: Passagem Santo amaro, 90a, conjunto Providência, Maracan-
galha/Belém, Estado Pará
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado de 
administração Penitenciária.

Protocolo: 657187

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 717/21-dGP.seaP, de 18/05/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/03/21 a 30/03/21 para 
02/08/21 a 31/08/21, o período de gozo das férias do servidor Jair clau-
dio da Silva Guimarães, concedida através da PorTaria Nº 148/21-dGP/
SEaP, de 20/01/21, publicada no doE nº 34.467, de 21/01/21.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 657241

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito as PUBLicaÇÕes dos Protocolos 656791 e 
656901, doE 34587, de 18/05/2021.

Protocolo: 657243

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 178 de 12.05.2021
Servidor: Mauricio lobato Greco
cargo: Técnico em Gestão cultural - arquiteto
Matrícula: 5723446/1
Período de Gozo: 08.06.2021 a 07.08.2021, 60 (sessenta) dias
Triênio: 20.12.2013 a 19.12.2016

Protocolo: 657037

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 185 de 18.05.2021
Servidor: arMaNdo SaMPaio SoBral
Matrícula: 57176574-2
cargo: diretor do Sistema integrado de Museus e Memoriais
objeto: designado como fiscal do contrato de comodato a ser celebrado 
entre a Secretaria de Estado de cultura e a arquidiocese de Belém/Pa.

Protocolo: 657023
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.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 009/2021/secULt
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2021/242394
oBJETo: contratação de empresa especializada na elaboração das peças 
técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras pú-
blicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades cor-
relatas, por unidades de medidas (m, m²), por meio de adesão a ata de 
registro de Preço n. 023/2020, Processo licitatório n. 028/2020, Edital da 
concorrência Pública por registro de Preço n. 002/2020, registrado no pro-
cesso administrativo de adesão de ata n. 2021/242394, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição.
Valor GloBal: r$ 6.684.507,94 (seis milhões e seiscentos e oitenta e 
quatro mil e quinhentos e sete reais e noventa e quatro centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 12 de maio de 2021.
ViGÊNcia do coNTraTo: 12 de maio de 2021 a 12 de maio de 2022.
oriGEM: adesão à ata de registro de preço 023/2020.
orÇaMENTo:
Projeto atividade 7591
fonte de recursos 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa 449051 – obras e instalações
PTrES 157591
Pi 103ParQciBE
ação 267502
funcional programática 13.391.1503-7591
SErVidor rESPoNSáVEl: José Helder Moreira cândido, matrícula 
5945919-2 e Nelson luis carvalho de oliveira, matrícula 87190169-2
coNTraTado: PaS – Projeto assessoria e Sistema Eireli
cNPJ: 08.593.703/0001 -82,
ENdErEÇo: rua Vilagran cabrita, 1015, Bairro centro, em Ji-Paraná, ron-
dônia, cEP 76.900-047,
ordENadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 657251
coNtrato: 010/2021
ProcESSo Nº: 2021/147532
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de máscaras cirúrgi-
cas e álcool 70%, para proteção pessoal contra contágio de covid-19, con-
forme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital. Este Termo de contrato vincula-se aos termos do processo 
administrativo 2020/147532, identificado no preâmbulo e à proposta ven-
cedora, independentemente de transcrição.
discriminação do objeto:

iTEM
 

dEScriÇÃo/
ESPEcificaÇÃo

idENTificaÇÃo 
caTMaT UNidadE QTdE. Valor 

UNiTário Valor ToTal

1. Mascara cirúrgica descartável tripla 106495-9 caixa com 50 
unidades 1.000 r$ 37,50 r$ 37.500,00

2. álcool etílico hidratado 70º iNPl 
líquido 002331-0 frasco com 1 litro 1.000 r$ 5,50 r$5.500,00

3. álcool etílico hidratado 70º iNPl gel 085394-1 frasco com 1 litro 1.000 r$ 12,00 r$12.000,00

 ToTal r$ 55.000,00

Valor GloBal: r$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 14.05.2021
ViGÊNcia do coNTraTo: e 14/05/2021 a 14/11/2021
oriGEM: diSPENSadE liciTaÇÃo Nº 004/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 7687 fonte de recurso: 0101008417 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 157687 Pi: 7687coVidPa aÇÃo: 263811 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.392.1503-7687
SErVidor rESPoNSáVEl: lEaNdro JoSÉ MoNTEiro riBEiro, matrícula 
nº 80845866/1.
coNTraTado: E.r. TriNdadE EPP, cNPJ sob o n. 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: r SÃo fraNciSco, 1104, JUaZEiro, cEP: 68.790-000, SaN-
Ta iSaBEl do Pará, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 657333

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 187 de 18 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Processo de 
nº.2021/ 526510, de 17/05/2021,
rESolVE:
aUToriZar, a concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, ao servi-
dor Nelson luís carvalho de oliveira, Matrícula: 57190169/2, cPf: 
319.705.402-49, ocupante do cargo de diretor do departamento de Proje-
tos –dP/SEcUlT para o município de cacHoEira do arari/Pa no período 
de 20 a 21.05.2021, a fim de realizar visita técnica ao Museu do Marajó, 
no referido munícipio.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 18 de Maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 657284

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

EDITAL 001/2021 - Curso de Qualificação Técnica do Museu do Ma-
rajó
a Secretaria de Estado de cultura, no uso de suas atribuições, TorNa 
PÚBlica a inclusão, na lista de Habilitados do processo seletivo acima 
indicado, dos seguintes candidatos
1 - MarcElo da coSTa SErrÃo Jr
2 - VaNESSa Maria dE fraNÇa PorTal.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 18 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 657253
editaL 004/2021 - iii cUrso de ForMaÇÃo eM ÓPera do tHe-
atro da PaZ
a Secretaria de Estado de cultura, no uso de suas atribuições legais, consi-
derando a necessidade de ajustamento do calendário do processo seletivo, 
TorNa PÚBlico o NoVo croNoGraMa, conforme o quadro abaixo:
1. inscrições: 14 a 28/05
2. lista de Homologados: 31/05
3. recursos: 01 e 02/05
4. Julgamento: 03 a 10/06
5. resultado: 11/06
6. recursos: 14 e 15/06
7. aprovados: 16/06
8. Matrículas: 17 e 18/06
9. início das aulas: 21/06.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 18 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 657227

.

.

oUtras MatÉrias
.

PUBLicaÇÃo de Nota de eMPeNHo reFereNte a desPesas de 
eXercÍcios aNteriores – dea
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE00376
ProcESSo No 2020/349029
Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 04/05/2021
oBJETo: Empenho referente a dEa 12/2020 - prêmio preamar de arte e 
cultura 2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339092-dESPESaS dE EXErcÍ-
cioS aNTEriorES PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 258960 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
oriGEM: EdiTal Nº 004/2020 PrÊMio PrEaMar dE arTE E cUlTUra – 
ProdUÇÃo E circUlaÇÃo.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 185 de 
12 de maio de 2020.
coNTraTada: MÔNica GoUVEia doS SaNToS (cPf: 833.719.402-25)
ENdErEÇo: Travessa Timbó nº 596, Pedreira, cEP 66.083-049, Belém, 
Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 657128
Portaria Nº 186 de 18 de Maio de 2021
arQUiVaMENTo dE ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, 
c/c o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cultura, 
aprovado pelo decreto no 434, de 13 de dezembro de 2004, e,
 coNSidEraNdo: os termos constantes no Processo administrativo nº 
2019/204809, de 03.05.2019;
coNSidEraNdo: o relatório constante às folhas 211 a 221, do Processo 
acima referenciado;
coNSidEraNdo: a decisão de acolhimento do resultado do relatório ao 
norte mencionado, constante à folha 225, do Processo administrativo nº 
2019/204809, de 03.05.2019;
coNSidEraNdo: os termos do Parágrafo Único do artigo nº 200, da lei 
5.810/94, de 24.01.1994.
r E S o l V E:
i – arQUiVar, o Processo administrativo disciplinar no 2019/204809, de 
03.05.2019, por não restar comprovado nos autos a existência de ele-
mentos que comprovem a responsabilização do servidor JoÃo TEodÓSio 
rodriGUES NETo, matrícula nº 57200742-1, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo, por suposto abandono de cargo público.
iii - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 30.04.221.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 18 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 657254
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editaL de seLeÇÃo 001/2021 – retiFicaÇÃo:
BoLsa de QUaLiFicaÇÃo tÉcNica do MUseU do MaraJÓ
a SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra – SEcUlT, no uso de suas 
atribuições legais, faz publicar a seguinte rETificaÇÃo, conforme segue: 
1. No item 06, do edital:
oNde se LÊ:
“a avaliação dos candidatos será realizada por meio de uma comissão 
mista a ser constituída por técnicos e representantes indicados pelo SiMM/
SEcUlT, Prefeitura de cachoeira do arari e entidade representativa do 
Museu do Marajó”.
Leia-se:
“a avaliação dos candidatos será realizada por meio de uma comissão 
formada por 3 (três) técnicos, próprios ou indicados, nomeados pelo SiMM/ 
SEcUlT”.
2. as demais disposições permanecem inalteradas.
Belém, 18 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 657438
Portaria Nº 188 de 18 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 
1994; 
- os termos do Processo nº 2021/520992 de 14/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores relacionados abaixo a se deslocarem ao 
município de cacHoEira do arari/Pa, no período de  20 a 22.05.2021.

Servidor (a) objetivo
aNSElMo do aMaral PaES, matrícula nº 57194237/1, cPf: 

588.517.252-20, ocupante do cargo de diretor do Museu 
do círio.

realizar avaliação dos candidatos inscritos no Edital de 
bolsa de qualificação técnica ao Museu do Marajó.

cáSSia SaNToS da roSa, matrícula nº 57203405/1, cPf: 
743.378.072-68, ocupante do cardo de diretora do Museu do 

Estado do Pará.

realizar avaliação dos candidatos inscritos no Edital de 
bolsa de qualificação técnica ao Museu do Marajó.

EMaNoEl fErNaNdES dE oliVEira JÚNior, matrícula nº 
5950207/1, cPf: 518.867.402-59, ocupante do cardo de coor-

denador de documentação e Pesquisa.

realizar avaliação dos candidatos inscritos no Edital de 
bolsa de qualificação técnica ao Museu do Marajó.

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 18 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 657439

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 004/2019
Processo: 2019/190831
Objeto: Prorrogação da data final da vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses, fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93, 
a contar de 04/06/2021 e manutenção do valor já praticado no contrato 
anterior e no decreto nº 955, de 08 de agosto de 2020.
Vigência: 04/06/2021 à 04/06/2022
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8421.0000; 
Plano interno: 103.000.8421c; recurso: 0101; Natureza de despesa: 
339039; ação: 23367.
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.
contratada: Br fErNaNdES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
23.190.681/0001-01
data de assinatura: 18/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 657110

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

LicitaÇÃo deserta
Pregão Eletrônico n° 003/2021
ProcESSo N° Nº 2021/57374
a comissão de licitações da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
torna público que a licitação realizada no dia 18 de maio de 2021 às 10:30 
horas (Horário de Brasília) na modalidade Pregão Eletrônico n° 003/2021-, 

cujo o oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no forne-
cimento de peças de reposição para o projetor da marca Barco, modelo 
dP2K-20c, instalado na sala de projeção do cine líbero luxardo, confor-
me descrito (s) no anexo do presente Edital e seus anexos. No endereço 
eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, foi considerada 
dESErTa, tendo em vista que não foram apresentadas propostas para o 
processo em epigrafe.
BrUNo dE araÚJo rEiS
Pregoeiro

Protocolo: 657087

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2021
PaE: 2021/484745
objeto: ProJETo Voa – JorNada dE caPaciTaÇÃo E aUToNoMia do 
arTiSTa iNdEPENdENTE- BaNda frUTa QUENTE, que se apresentará em 
formato digital – liVE, no dia 30/05/2021, às 18h horas.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 46/2021 – 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$ 12.000,00
data: 18/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
006/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 006/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 18/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 657069

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 297 de 17 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/524260/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o município de itaituba no período de 16 a 18 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657256
Portaria Nº 298 de 17 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/524106/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 2½ (duas diárias e 
meia), que se deslocou para o município de itaituba no período de 16 a 
18 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do 
Estado do Pará.
NoME: José carlos Tavares dos Santos
cPf: 259.546.792-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657258
Portaria Nº 293 de 12 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/508134/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 6½ (seis diárias e meia), 
que se deslocará para os municípios de itaituba e aveiro no período de 12 
a 18 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do 
Estado do Pará.
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NoME: ronivaldo ramos Moreira
cPf: 468.273.742-20
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657269
Portaria Nº 292 de 12 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/507971/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 6½ (seis diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de itaituba e aveiro no período de 12 a 18 de 
maio de 2021, para cobertura de pauta
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657270
Portaria Nº 294 de 12 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/467038/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia de 07 a 08/05/2021 no município de almei-
rim, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: BrUNo BEZErra cEciM
MaTrÍcUla: 594931
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657280
Portaria Nº 291 de 12 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/504812/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de rio Maria no período de 12 a 14 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657267
Portaria Nº 299 de 17 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/525110/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o município de afuá no período de 16 a 18 de maio de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657260
Portaria Nº 300 de 17 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/525279/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o município de afuá no período de 16 a 18 de maio de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657262
Portaria Nº 302 de 17 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/526211/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 2½ (duas diárias e 
meia), que se deslocou para o município de afuá no período de 16 a 18 de 
maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado 
do Pará.
NoME: João Paulo castro corrêa
cPf: 025.514.792-90
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657263

Portaria Nº 301 de 17 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/524767/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o município de itaituba no período de 16 a 18 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Jader da Silva Paes
MaTrÍcUla: 5947746
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657264
Portaria nº 290 de 13 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/467023/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 1(uma diária comple-
mentar), que por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a 
necessidade de permanecer por mais um dia de 07 a 08/05/2021 no mu-
nicípio de almeirim, para cobertura de pauta
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: João Paulo de castro corrêa
cPf: 025.514.792-90
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657265
Portaria Nº 295 de 07 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/467764/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1(uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia de 07 a 08/05/2021 no município de Prainha, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Guerreiro
MaTrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 657281

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 162/2020, de 17 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio nº 047/2021-GaB-fUNTElPa, de 
10 de Maio de 2021, contido nos autos do Processo nº 2021/493871, de 
10 de Maio de 2021;
r E S o l V E:
i – NoMEar lEoNardo coElHo PErEira, para exercer o cargo em co-
missão de coordENador dE NÚclEo, com lotação na coordenação de 
logística.
ii – Esta portaria retroagirá a partir de 10/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656954

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 165/2021, de 18 de Maio de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 8/2021 da GPE/fUNTElPa, 
de 14/05/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/518413, de 14/05/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor ricardo KZaN 
loUrENco, matrícula n.º 54188020/2, ocupante do cargo em comissão de
GErENTE, para custear despesas com viagem a Brasília-df, no período de
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17/05/2021 a 19/05/2021 com o objetivo de tratar de assuntos relativos a
esta fundação junto ao Ministério das comunicações
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 657032

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 163/2021, de 18 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 67/2021, de 19/02/2021, publicada em
doE 34.798, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo Manifestação da comissão de Processo administrati-
vo disciplinar (Pad), de 22/04/2021, contidos nos autos do processo 
2019/322744 de 08/07/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 60 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração dis-
ciplinar, já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor 
de f.r.G., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/322744, de 
08/07/2019.
iii – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 657035
Portaria Nº 164/2021, de 18 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 69/2021, de 19/02/2021, publicada em 
doE 34.798, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo Manifestação da comissão de Processo administrati-
vo disciplinar (Pad), de 22/04/2021, contidos nos autos do processo 
2019/87946
de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 60 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disci-
plinar,
já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de Y.R.S.N.,
conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/87946, de 18/12/2019.
iii – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 657038

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 586/2021-GaB/Pad. 
Belém, 18 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 01/2021-NdE/SEdUc, de 
17/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 186/2016-GaB/Pad de 03/05/2016, publicada no doE n° 
33.122 de 06/05/2016, prorrogado pela PorTaria Nº 287/2016-GaB/Pad 
de 04/07/2016, publicada no doE nº 33.162 de 05/07/2016, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Portaria de redes. Nº587/2021-GaB/Pad. 
Belém,18 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 440/2021-NdE/SEdUc, de 
14/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 358/2018-GaB/Pad de 26/11/2018, publicada no doE n° 
33.747 de 27/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 212/2021-GaB/Pad 
de 24/02/2021, publicada no doE nº 34.501 de 25/02/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº588/2021-GaB/Pad. 
Belém,18 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 536/2021-NdE/SEdUc, de 
17/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 109/2019-GaB/Pad de 17/06/2019, publicada no doE n° 
33.898 de 18/06/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 183/2019-GaB/Pad 
de 23/08/2019, publicada no doE nº 33.961 de 26/08/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº589/2021-GaB/Pad. 
Belém,18 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 535/2021-NdE/SEdUc, de 
17/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 354/2018-GaB/Pad de 26/11/2018, publicada no doE n° 
33.747 de 27/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 71/2019-GaB/Pad 
de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº590/2021-GaB/Pad. 
Belém,18 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 534/2021-NdE/SEdUc, de 
17/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 46/2020-GaB/Pad de 07/07/2020, publicada no doE n° 
34.275 de 08/07/2020, prorrogado pela PorTaria Nº 08/2021-GaB/Pad 
de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
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r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria torNar s/ eFeito Nº 591/2021-GaB/Pad 
Belém, 18 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 memorando nº 547/2021, de 14 de maio de 2021
coNSidEraNdo  o Pad Portaria 495/2017-GaB/Pad, de 20 de novembro 
de 2017, publicada no doE, edição nº 33.501 de 21/11/2017;
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 – TorNar SEM EfEiTo a Portaria de Subst. 153/2018-GaB/Pad, de 10 
de setembro de 2018., publicada no doE, edição nº 33.699 de 13/09/2018 
- referente ao Pad 495/2017;
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 657310
Portaria Nº 592/2021-GaB/Pad 
Belém, 18 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 nº 
2018/120940 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Parecer nº 190/2020 exarada pela Procuradora do Es-
tado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  o despacho exarado pela ouvidora/SEdUc/Pa;
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 diSci-
PliNar em desfavor da servidora M.f.P.S., sem matrícula registrada, pelo 
cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de car-
go, de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 
5.810/94;
ii –  coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS 
SaNToS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência 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

Protocolo: 657303
Portaria Nº 019/2021 - GaB saeN
dispõe acerca da formação da comissão Gestora, prevista no Termo de 
cooperação Técnica nº 003/2021, celebrado entre Ministério Público - MP/
Pa, Secretaria Estadual de Educação - SEdUc e fundo das Nações Unidas 
para a infância – UNicEf.
a Secretária de Estado de Educação, por meio da Secretária adjunta de 
Ensino - SaEN no exercício das atribuições previstas no art. 138, parágrafo 
único, incisos ii e V, da constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o Termo de cooperação Técnica nº 003/2021 MP/Pa, ce-
lebrado entre Ministério Publico – MP/Pa, Secretaria Estadual de Educação 
– SEdUc e fundo das Nações Unidas Para a infância – UNicEf;
coNSidEraNdo o Extrato de Termo de cooperação publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará, nº 34.546, página 136, de 09 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o objeto de execução do projeto “Educação entre Pares”,
rESolVE:
art. 1º - constituir a comissão Gestora, que será responsável pela seleção 
de 10 (dez) estudantes que receberão as bolsas de estágio do MPPa, con-
forme disciplinado na cláusula Primeira do Termo de cooperação Técnica 
nº 003/2021.

Nº NoME MaTrÍcUla carGo / fUNÇÃo

01 Kátia cilene Tabosa Moreira 54193890-2 Especialista em Educação / cEJa

02 ivete de fátima ferreira Brabo 5268389-6 assessora Técnico-Pedagagógica / TErPaZ

03 Hilda carolina de Souza cunha 57210150-1 Especialista em Educação / coEM

04 cláudia Nazaré Martins da costa 57214088-2 Gestão Pública em Serviço Social / caEc

05 Maria José do rosario carvalho 57193234-3 assessora técnica / caEc

art. 2º - a comissão Gestora irá desenvolver as competências expressadas 
na clausula Segunda no item ii, assim com estar em consonância com 
os demais parceiros na totalidade das clausulas do Termo de cooperação 
Técnica nº 003/2021.
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 17 de maio de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 657366

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: aBGail PaZ GalUcio SaNToS
coNcESSao: 39 diaS
PEriodo: 23/11/2020 a 31/12/2020
MaTricUla: 5610818/1  carGo: Prof
loTacao: EE fErNaNdo GUilHoN/MoJUi doS caMPoS
laUdo MEdico: 539/2020
NoME: alicE PErEira BaTiSTa
coNcESSao: 14 diaS
PEriodo: 08/12/2020 a 21/12/2020
MaTricUla: 57195038/1  carGo: Prof
loTacao: EE WaldEMar MaUES/BElTErra
laUdo MEdico: 536/2020
NoME: adaUTo PErEira MaciEira
coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 13/10/20 a 19/10/20
MaTricUla: 5902628/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: cEN Ed TErEZa araUJo/MaraBa
laUdo MEdico: 12286/20
NoME: adriaNa NEVES dE oliVEira
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 20/09/20 a 04/10/20
MaTricUla: 5819695/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria SilVa/N iPiXUNa
laUdo MEdico: 12256/20
NoME: alcidEla doS SaNToS BaTiSTa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 01/09/20 a 27/02/21
MaTricUla: 5724520/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE raiMUNdo SoUZa/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1417/2020
NoME: aldalENa frEiTaS GalVao
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 24/09/20 a 22/11/20
MaTricUla: 5257387/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE coNEGo calado/iGaraPE acU
laUdo MEdico: 2761/2020
NoME: alicE PErEira BaTiSTa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 21/09/20 a 05/10/20
MaTricUla: 57195038/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE WaldEMar MaUES/BElTErra
laUdo MEdico: 445/2020
NoME: aNa EMilia doS SaNToS NaSciMENTo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/10/2020 a 29/12/2020
MaTricUla: 5901520/1  carGo: ESP. EM EdUcacao
loTacao: EE aNiBal dUarTE/BElEM
laUdo MEdico: 67227
NoME: aNToNio JoEl liMa da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 23/12/2020 a 23/03/2021
MaTricUla: 6403024/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio BraSil
laUdo MEdico: 67242
NoME: BrENda NocETTi MaciaS
coNcESSao: 91 diaS
PEriodo: 10/10/20 a 08/01/21
MaTricUla: 5901893/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: 4ª UrE/MaraBa
laUdo MEdico: 12282/20
NoME: carloS EdUardo coSTa BarBoSa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 09/09/20 a 23/09/20
MaTricUla: 57220013/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EMEf Marci NUNES/BrEU BraNco
laUdo MEdico:  1403/2020
NoME: carloS EdUardo coSTa BarBoSa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 09/10/20 a 06/04/21
MaTricUla: 57220013/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EMEf Marci NUNES/BrEU BraNco
laUdo MEdico:  1434/2020
NoME: carMEN lUcia SaraiVa fErrEira alVES
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 18/11/2020 a 17/12/2020
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MaTricUla: 57233985/1  carGo: ESP. EM EdUcacao
loTacao: EE aUGUSTo corrEa/BraGaNca
laUdo MEdico: 2400/20
NoME: caroliNa MiraNda da SilVa coElHo
coNcESSao: 91 diaS
PEriodo: 15/09/20 a 14/12/20
MaTricUla: 54197425/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE S raiMUNdo NoNaTo/SaNTarEM
laUdo MEdico: 432/2020
NoME: claUdio roBErTo fraNca da SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 01/10/20 a 29/11/20
MaTricUla: 5902736/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PaTaliNo/BraGaNca
laUdo MEdico: 2743/2020
NoME: cESar aUGUSTo MoNTEiro GoNcalVES
coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 13/12/2020 a 22/12/2020
MaTricUla: 5545960/2  carGo: Prof
loTacao: EE MoNSENHor/ BraGaNca
laUdo MEdico: 67236
NoME: claUdia diaS PaiVa liMa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 04/12/2020 a 03/03/2021
MaTricUla: 57224802  carGo: aSS. adMiNiSTraTiVo
loTacao: EE JUSTo cHErMoNT
laUdo MEdico: 67232
NoME: doroTEa Maria dE caSTro PaNToJa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 30/07/2020 a 25/01/2021
MaTricUla: 207330/1  carGo: Prof
loTacao: EE Maria lUiSa/ BElEM
laUdo MEdico: 67243
NoME: EdNa Maria MEdEiroS dE alMEida
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 09/09/20 a 09/10/20
MaTricUla: 57212407/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE S fEliPE/SaNTarEM
laUdo MEdico: 431/2020
NoME: EdValdo fErNaNdES dE carValHo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 11/09/20 a 09/11/20
MaTricUla: 57233960 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE lUiS PiMENTEl/doM EliSEU
laUdo MEdico:  12249/20
NoME: Elair lEMoS MEdEiroS
coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 15/09/20 a 24/09/20
MaTricUla: 5720354/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: cEN EdUc TErEZa araUJo/MaraBa
laUdo MEdico: 12250/20
NoME: GlaUcE dE Marilia da rocHa TocaNTiNS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 08/10/2020 a 06/12/2020
MaTricUla: 5565154/1  carGo: ESP. EM EdUcacao
loTacao: fraNciSca NoGUEira/Baiao
laUdo MEdico: 1463/2020
NoME: HElENa criSTiNa SalGado NUNES
coNcESSao: 36 diaS
PEriodo: 23/09/20 a 28/10/20
MaTricUla: 2013800/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Placido caSTro/SaNTarEM
laUdo MEdico: 448/2020
NoME: HElENa criSTiNa SalGado NUNES
coNcESSao: 36 diaS
PEriodo: 23/09/20 a 28/10/20
MaTricUla: 2013800/4 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Placido caSTro/SaNTarEM
laUdo MEdico: 449/2020
NoME: HEliENE PiMENTEl dE SoUSa
coNcESSao: 32 diaS
PEriodo: 30/11/2020 a 31/12/2020
MaTricUla: 5893214/1  carGo: SErVENTE
loTacao: EE aNToNio BaTiSTa/SaNTarEM
laUdo MEdico: 535/2020
NoME: iVaildo PEdroSo dE alMEida
coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 24/09/20 a 23/11/20
MaTricUla: 54180622/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE N S aParEcida/SaNTarEM
laUdo MEdico: 447/2020
NoME: JaZiElMa raMoS da SilVa
coNcESSao: 20 diaS
PEriodo: 08/11/2020 a 27/11/2020
MaTricUla: 57214838/1  carGo: SErVENTE
loTacao: cENT. Ed. JoV. E adUlToS/SaNTarEM
laUdo MEdico: 296/2020
NoME: JaNilcE BaNdEira VaNZElEr
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 03/09/20 a 01/11/20
MaTricUla: 5900290/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE SiMao rEiS/TUcUrUi

laUdo MEdico: 1425/2020
NoME: JocEli PErEira da SilVa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 10/09/20 a 24/09/20
MaTricUla: 5901433/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE Maria PiNHEiro/BraGaNca
laUdo MEdico: 2533/2020
NoME: JEaNETTE alVES caSSEB
coNcESSao: 53 diaS
PEriodo: 09/11/2020 a 31/12/2020
MaTricUla: 5377862/1  carGo: aSS. adMiNiSTraTiVo
loTacao: EE NoSSa Sra. daS GracaS/BElEM
laUdo MEdico: 67110
NoME: KaTiaNa NoGUEira dE carValHo lEal
coNcESSao: 19 diaS
PEriodo: 11/09/20 a 29/09/20
MaTricUla: 54180420/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: 4ª UrE/MaraBa
laUdo MEdico: 12272/20
NoME: MaNoEl fElicio da SilVa
coNcESSao: 92 diaS
PEriodo: 30/09/20 a 30/12/20
MaTricUla: 57192844/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE fraNcilaNdia/Eldorado caraJaS
laUdo MEdico: 12213/20
NoME: Maria diNalVa diaS doS SaNToS
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 15/10/20 a 14/11/20
MaTricUla: 516554/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE liBErdadE/MaraBa
laUdo MEdico: 12289/20
NoME: MiZia SaNToS ViEira SErra
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 09/09/20 a 07/03/21
MaTricUla: 5902371/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE daircE TorrES/alTaMira
laUdo MEdico: 12269/20
NoME: MaNoEl ZEliNo daMaScENo
coNcESSao: 35 diaS
PEriodo: 29/08/20 a 02/10/20
MaTricUla: 5902678/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE Maria PiNHEiro/BraGaNca
laUdo MEdico: 2532/2020
NoME: MarcElo cUNHa PoMPEU
coNcESSao: 14 diaS
PEriodo: 12/11/2020 a 25/11/2020
MaTricUla: 54182854/1  carGo: Prof
loTacao: EE SEVEro alVES/BrEU BraNco
laUdo MEdico: 1454/2020
NoME: MarTa NEida da rocHa coSTa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 26/11/2020 a 09/01/2021
MaTricUla: 5734843/2  carGo: Prof
loTacao: aNX. Sao fEliPE/SaNTarEM
laUdo MEdico: 538/2020
NoME: Marcio dE JESUS rocHa raNGEl
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 30/11/2020 a 28/05/2021
MaTricUla: 57213227/1  carGo: ViGia
loTacao: EE GErSoN PErES/BrEVES
laUdo MEdico: 67225
NoME: Maria caTariNa WaNZElEr carValHo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/12/2020 a 13/03/2021
MaTricUla: 5905977/1  carGo: Prof
loTacao: aSS. dE PaiS E aMiG/BElEM
laUdo MEdico: 67231
NoME: MilToN BoUlHoSa riBEiro MalaTo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 09/11/2020 a 07/01/2021
MaTricUla: 5410380/2  carGo: Prof
loTacao: EE SalESiaNa/ BElEM
laUdo MEdico: 67268
NoME: MilToN BoUlHoSa riBEiro MalaTo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 09/11/2020 a 07/01/2021
MaTricUla: 5410380/1  carGo: TEc. GESTao
loTacao: diV. dE PrEST. dE coNTaS/BElEM
laUdo MEdico: 67268
NoME: SaMYr TorrES MaUad
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/12/2020 a 28/02/2021
MaTricUla: 6306969/1  carGo: ESc. daTiloGrafo
loTacao: EE GETUlio VarGaS/alTaMira
laUdo MEdico: 67170
NoME: SilVaNa doS SaNToS coSTa
coNcESSao: 32 diaS
PEriodo: 25/08/20 a 25/09/20
MaTricUla: 5536227/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE rio TaPaJoS/SaNTarEM
laUdo MEdico: 443/2020
NoME: SilVaNa doS SaNToS coSTa
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coNcESSao: 32 diaS
PEriodo: 25/08/20 a 25/09/20
MaTricUla: 5536227/4 carGo: Prof
loTaÇÃo: cEN EdU JoVENS adUlToS/SaNTarEM
laUdo MEdico:  444/2020
NoME: SUEllEN araUJo dE SoUSa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 01/09/20 a 30/09/20
MaTricUla: 57213018/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE SEVEriaNo SoUZa/STa Mª Para
laUdo MEdico: 2500/2020
NoME: SUElY araGao E SilVa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 14/09/20 a 28/09/20
MaTricUla: 57234042/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE aNa fraNcEZ/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1414/2020
NoME: TErEZiNHa dE JESUS Palacio rodriGUES
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 02/10/20 a 15/11/20
MaTricUla: 5769990/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PliNio PiNHEiro/MaraBa
laUdo MEdico: 12275/20

Protocolo: 657086

LiceNÇa Para cUrso
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003189-2021-saGeP de 12/05/2021
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
ESTUdoS aNTrÓPicoS Na aMaZÔNia, Na UNiVErSidadE fEdEral do 
Pará, do(a) SErVidor(a) lUciaNa EVaNGEliSTa da SilVa, MaTrÍcUla 
Nº 55586906-2, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE 
lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElEM, No PErio-
do dE 01/03/2021 a 30/06/2021.

Protocolo: 657279
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003188-2021-saGeP de 12/05/2021
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado 
ProfiSSioNal EM ENSiNo dE HiSTÓria, Na UNiVErSidadE fEdEral 
do Pará/UfPa, do(a) SErVidor(a) claUdia Marcia diaS SilVa, Ma-
TrÍcUla Nº 5838371-2, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No (a) diVi-
SÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElEM, No 
PEriodo dE 16/03/2021 a 11/09/2021.

Protocolo: 657255
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003190-2021- saGeP de 12/05/2021
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
EM lETraS, Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará, do(a) SErVidor(a) 
lariSSa foNTiNElE dE alENcar, MaTricUla Nº 57195623-1, ProfES-
Sor claSSE ii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUa-
draMENTo, No MUNicÍPio dE BElEM, No PEriodo dE 10/03/2021 a 
28/02/2022.

Protocolo: 657246
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 002384-2021-saGeP de 29/04/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
lETraS Na UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará, No 
PEriodo dE 22/03/2021 a 21/03/2023, a(o) SErVidor(a) aliNE MarY 
riBEiro PiNHEiro, MaTrÍcUla Nº 5870720-2, ProfESSor claSSE ii, 
loTado(a) No (a) EE dEP raiMUNdo riBEiro dE SoUZa, No MUNicÍ-
Pio dE TUcUrUi.

Protocolo: 657235
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003191-2021- saGeP- de 12/05/2021
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
EM EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTicaS, Na UNiVErSidadE fEdE-
ral do Pará, do(a) SErVidor(a) SUlENir caNdida da SilVa NaSci-
MENTo, MaTrÍcUla Nº 57216294-1, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) 
No(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE 
BElEM, No PErÍodo dE 31/03/2021 a 30/09/2021.

Protocolo: 657216
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003387/2021- saGeP de 17 /05 / 2021
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado 
do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM coMUNicaÇÃo, liNGUaGENS 
E cUlTUra, Na UNiVErSidadE da aMaZÔNia/UNaMa, do(a) SErVidor 
(a) Maria JoSE da SilVa GoMES, MaTrÍcUla Nº 57197348-3, ESPEcia-
liSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, loTado(a) No (a) diViSÃo dE lEGiS-
laÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍodo dE 
26/12/2019 a 28/02/2021.

Protocolo: 657143
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria 003384/2021-saGeP de 17/05/2021
coNcEdEr licENÇa Para Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
EM ESTUdoS da liNGUaGEM Na UNiVErSidadE ESTadUal dE loNdri-
Na-ParaNá , No PEriodo dE 01/03/2021 a 27/02//2025 , a(o) SErVi-
dor(a) SUElY claUdia loBaTo MaciEl , MaTricUla Nº 57195946-1 , 
ProfESSor claSSE ii , loTado(a)  No(a) EEEfM PriNciPE da PaZ  , No 
MUNicÍPio dE aNaNidEUa

Protocolo: 657146

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003386-2021- saGeP de 17/05/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado do 
ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdUcaÇÃo ciENTifica E TEcNo-
lÓGica da UNiVErSidadE fEdEral dE SaNTa caTariNa-UfSc, No 
PErÍodo dE 12/04/2021 a 11/04/2023, a(o)SErVidor(a) rUTHiNErE 
riBEiro fariaS, MaTrÍcUla Nº 54197493-2, ProfESSor claSSE i, lo-
Tado(a) No(a) EE Maria HYlUiSa PiNTo fErrEira, No MUNicÍPio dE 
cUrUca.

Protocolo: 657160
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 003385-2021-saGeP de 17/05/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado Pro-
fiSSioNal EM ENSiNo dE lÍNGUa PorTUGUESa E SUaS rESPEcTiVaS 
liTEraTUraS, Na UNiVErSidadE do ESTado do Pará, No PErÍodo 
dE 01/05/2021 a 31/08/2021, a(o) SErVidor(a) aNdrEia criSTiNa da 
SilVa coSTa, MaTrÍcUla Nº 55586885-2, ProfESSor claSSE i, loTa-
do(a) No(a) UT Prof aSTErio dE caMPoS, No MUNicÍPio dE BElEM.

Protocolo: 657171

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 656309
contrato de locação de imóvel nº 024/2021 – SEdUc/ Manoel raimundo 
Teixeira
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: 656779
errata ao Protocolo: 656307
contrato de locação de imóvel nº 034/2021 – SEdUc/ Maria Jarina Sousa 
Pantoja.
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: 656780

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
oitaVo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 105/2018
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará
contratado: Multisul Engenharia S/S ltda / cNPJ Nº 02.577.145/0001-85
objeto do contrato: reforma e ampliação da EEEM carmina Gomes e EEEf 
14 de abril.
objeto do Termo aditivo: acréscimo no valor do contrato em r$ 570.485,96 
(Quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e 
seis centavos) e uma supressão no valor de r$ 121.375,55 (cento e vinte 
e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 
o qual ocasionará o valor do 8º aditivo em r$ 449.110,41 (Quatrocentos 
e quarenta e nove mil, cento e dez reais e quarenta e um centavos ), 
passando o valor total do contrato para r$ 9.731.955,74 (Nove milhões, 
setecentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e seten-
ta e quatro centavos)
data assinatura: 18/05/2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 657406

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: rdc ElETrÔNico Nº 003/2021-Nlic/SEdUc
objeto: rdc Eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa para conclusão da construção de cobertura qua-
dra pequena padrão fNdE, na EEEfM rodriGUES PiNaGÉ, em Belém no 
Estado do Pará.
Processo nº 2020/307934-PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
19/05/2021, através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.
seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no 
Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo 
e-mail: seduc.nlic@gmail.com
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responsável pelo certame:
Nome: Nícolas Pinto alves
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
data: 14/06/2021
Hora: 10h00min
Programa de Trabalho: 16101.12.122.1509
Projeto atividade: 7674 Produto: 3008
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 0306003096 - federal
Programa de Trabalho: 16101.12.122.1509
Projeto atividade: 7674 Produto: 3008
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 2102004800 - Estadual
Belém, 18 de maio de 2021.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 657228

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0086/2021 – saGeP/sedUc
a coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial - cTcE, desta SEcrETa-
ria dE EdUcaÇÃo - 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 âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas 
de distanciamento controlado, incluindo locKdoWN, e protocolos especí-
ficos 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 Educação – SEdUc que trata a portaria acima referida, na 
qual é responsável pela Evidenciação e Quantificação 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, 18 de Maio de 2021
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas – SaGEP.
Secretaria de Estado de Educação

Protocolo: 657043
desiGNar
Portaria Nº.:3443/2021 de 18/05/2021
de acordo com o Processo nº 402923/20213235
designar SUZaNNE SaNT aNNa caSTro dE alMEida, Matrícula nº 
57203648/1, Professor, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf.Panorama XXi/Belém, a contar de 20/05/2021
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:3442/2021 de 18/05/2021
de acordo com o Processo nº 402923/2021
dispensar cElio coNcEiÇÃo MarTiNS do MoNTE, Matrícula nº 
51855898/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf.Pano-
rama XXi/Belém, a contar de 20/05/2021
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:3378/2021 de 17/05/2021
conceder licença Maternidade a clEidiaNE do roSário coSTa rodri-
GUES, matricula nº 5901505/1, Espec.em Educação, lotada na EE. frei 
daniel/Belém, no período de 02/01/2021 a 30/06/2021
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:3380/2021 de 17/05/2021
conceder licença Paternidade a VicTo HUGo riBEiro doS SaNToS, ma-
tricula nº 54187054/2, Professor, lotado na EE.lauro Sodre/Belém, no pe-
ríodo de 12/12/2020 a 21/12/2020, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:3381/2021 de 17/05/2021
conceder licença Paternidade a faBio aNdrE NoGUEira BarBoSa, ma-
tricula nº 5941444/1, Servente, lotado na EE.artur Porto/Belém, no pe-
ríodo de 13/12/2020 a 22/12/2020, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:3383/2021 de 17/05/2021
conceder licença luto a MarcoS EliaS alBUQUErQUE da SilVa, matri-
cula nº 5902317/1, aux. operacional, lotada na EE. deodoro de Mendonça/
Belém, no período de 02/12/2020 a 09/12/2020, para fins de regularização 
funcional.

Portaria Nº.:3382/2021 de 17/05/2021
conceder licença luto a JEraciNa dE oliVEira da SilVa, matricula nº 
732818/1, ag. de Portaria, lotada na EE. divisão de cadastro/Belém, no 
período de 20/11/2020 a 27/11/2020, para fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:149/2020 de 03/08/2020
Nome: dENira liMa SilVa
Matrícula:6020551/1Período:01/10 à 30/10/20Exercício:2021
Unidade:EiEEfM.francisco Magno Tembe/capitão Poço
Portaria Nº.:160/2020 de 20/07/2020
Nome:JoSilEia dE SoUZa BaTiSTa
Matrícula:5950427/1Período:01/10 à 30/10/20Exercício:2020
Unidade:cEEM.francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.:3335/2021 de 17/05/2021
Nome:fErNaNda do Socorro oliVEira da coSTa
Matrícula:5777640/2Período:18/05 à 01/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. dilma de Souza cattete/Belém
Portaria Nº.:3336/2021 de 17/05/2021
Nome:fErNaNda do Socorro oliVEira da coSTa
Matrícula:5777640/2Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. dilma de Souza cattete/Belém
Portaria Nº.:3337/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria lUZia PErEira diaS
Matrícula:536555/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:UT.Prof.asterio de campos/Belém
Portaria Nº.:3338/2021 de 17/05/2021
Nome:dilZa SoarES fErrEira
Matrícula:627216/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.General Henrique Gurjão/Belém
Portaria Nº.:3339/2021 de 17/05/2021
Nome:JoSÉ aMErico da cUNHa E SoUSa
Matrícula:772488/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.General Henrique Gurjão/Belém
Portaria Nº.:3340/2021 de 17/05/2021
Nome:MarlUcE do Socorro fErrEira GoMES
Matrícula:5948307/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.General Henrique Gurjão/Belém
Portaria Nº.:3341/2021 de 17/05/2021
Nome:odir da coNcEiÇÃo cardoSo SaNToS
Matrícula:758221/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2019
Unidade:EEEf.General Henrique Gurjão/Belém
Portaria Nº.:3342/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria BETaNia da SilVa PErEira
Matrícula:57213485/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3343/2021 de 17/05/2021
Nome:SiMoNE alBUQUErQUE loBo PErEira
Matrícula:55586013/1Período:15/06 à 29/06/21Exercício:2020
Unidade:EE.de Educ.Tecnl.anisio Teixeira/Belém
Portaria Nº.:3344/2021 de 17/05/2021
Nome:VaNia lEila da SilVa fialHo
Matrícula:675245/1Período:14/05 à 12/06/21Exercício:2021
Unidade:EE.Mª de Nazare Marques rios/ananindeua
Portaria Nº.:3345/2021 de 17/05/2021
Nome:liNdiNai do Socorro dE SoUSa PErEira
Matrícula:5571308/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Vilhena alves/Belém
Portaria Nº.:3346/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria clEidE SilVa MaGalHaES
Matrícula:313130/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3347/2021 de 17/05/2021
Nome:MarlUcE colarES MaToS
Matrícula:537977/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.:3348/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria do liVraMENTo rEBElo da SilVa
Matrícula:57212230/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.:3349/2021 de 17/05/2021
Nome:JaNETE liMa da SilVa PaiVa
Matrícula:57214820/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.:3350/2021 de 17/05/2021
Nome:aNa cElia dE SoUZa SilVa
Matrícula:57212330/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.:3351/2021 de 17/05/2021
Nome:adriaNa BaTalHa do NaSciMENTo
Matrícula:57213015/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.:3352/2021 de 17/05/2021
Nome:roSaNGEla da coSTa SilVa
Matrícula:349968/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:ETE Magalhães Barata/Belém
Portaria Nº.:3353/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria da coNSolaÇÃo cardoSo loPES
Matrícula:457817/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:ETE Magalhães Barata/Belém
Portaria Nº.:3355/2021 de 17/05/2021
Nome: laiaNNY dE faTiMa SiMÕES da SilVa
Matrícula:57209284/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
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Portaria Nº.:3356/2021 de 17/05/2021
Nome:dEiSiMar BarroS da rocHa
Matrícula:626643/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3357/2021 de 17/05/2021
Nome: Maria ElZa caBral dE caMPoS
Matrícula:239313/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3358/2021 de 17/05/2021
Nome:adailToN SaNToS dE oliVEira
Matrícula:57218132/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3359/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria odETE liMa da SilVa
Matrícula:752843/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3360/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria JoSÉ TriNdadE do NaSciMENTo
Matrícula:532312/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3361/2021 de 17/05/2021
Nome:caTariNa PUrEZa cardoSo
Matrícula:5948294/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Pe.Benedito chaves/Belém
Portaria Nº.:3362/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria JoSÉ BaliEiro fErrEira
Matrícula:545678/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Pe.Benedito chaves/Belém
Portaria Nº.:3363/2021 de 17/05/2021
Nome:aNGEliNa cordoVil diaS PaES
Matrícula:5899801/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.icui laranjeira/ananindeua
Portaria Nº.:3364/2021 de 17/05/2021
Nome:roSiValdo ViaNa dE aBrEU
Matrícula:57228195/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.icui laranjeira/ananindeua
Portaria Nº.:3365/2021 de 17/05/2021
Nome:EliaNa GoMES da crUZ
Matrícula:662755/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3366/2021 de 17/05/2021
Nome:allaN dE MoraES GoES
Matrícula:57211730/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3367/2021 de 17/05/2021
Nome:ANGELA MARIA GUIMARẼS CARDOSO
Matrícula:6003364/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3368/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria do carMo BElo ValENTE
Matrícula:400807/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3369/2021 de 17/05/2021
Nome:MaUro JoÃo aMador rodriGUES
Matrícula:626651/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3370/2021 de 17/05/2021
Nome:GEoVaN crUZ do NaSciMENTo
Matrícula:57212190/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3371/2021 de 17/05/2021
Nome:daNiEl aMador PoJo
Matrícula:57216789/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.:3372/2021 de 17/05/2021
Nome:JoSÉ MilToN rodriGUES fErrEira
Matrícula:57211424/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Pe.Benedito chaves/Belém
Portaria Nº.:3373/2021 de 17/05/2021
Nome:diNa lUcia ValENTE do coUTo MaToS
Matrícula:5755956/1Período:01/06 à 15/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.augusto Meira/Belém
Portaria Nº.:242/2021 de 10/05/2021
Nome:fraNciNETE coSTa SaMPaio
Matrícula:57214812/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. irmã Theodora/Marabá
Portaria Nº.:066/2021 de 07/04/2021
Nome:aNa Maria loBaTo airES
Matrícula:5900518/1Período:14/06 à 13/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.dalila afonso cunha/igarape Miri
Portaria Nº.:1195/2021 de 30/03/2021
Nome:raiMUNdo JoSÉ doS SaNToS coSTa
Matrícula:597457/1 Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/Moju
Portaria Nº.:1107/2021 de 31/03/2021
Nome:JoSiMara da coSTa GoMES
Matrícula:57214685/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EE. Prof.laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:1192/2021 de 30/03/2021
Nome:NaZarENo ValENTE cUNHa
Matrícula:57214707/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba

Portaria Nº.:1183/2021 de 30/03/2021
Nome:Maria oNEidE BENTES da SilVa
Matrícula:57214735/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria Nº.:1085/2021 de 23/03/2021
Nome:claYToN daS GraÇaS corrEa da PUrEZa
Matrícula:5901685/1Período:03/05 à 01/06/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:1084/2021 de 23/03/2021
Nome:aNa criSTiNa MUNiZ dE BriTo
Matrícula:57210521/1Período:03/05 à 01/06/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:1368/2021 de 31/03/2021
Nome:Maria lEcY MacEdo doS SaNToS
Matrícula:6330657/1Período:01/05 à 30/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1367/2021 de 31/03/2021
Nome:Marcia MariEllE dE araUJo Baia
Matrícula:57212492/1Período:01/05 à 30/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1364/2021 de 31/03/2021
Nome: MariUZa PaNToJa da SilVa
Matrícula:57214689/1Período:01/05 à 30/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1366/2021 de 31/03/2021
Nome:diaNE dE JESUS da SilVa NUNES
Matrícula:57212489/1Período:01/05 à 30/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1191/2021 de 30/03/2021
Nome:ESTEr GoMES da SilVa
Matrícula:57214712/1Período:01/05 à 30/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria Nº.:1086/2021 de 23/03/2021
Nome:clESio BarBoSa dE oliVEira
Matrícula:57217887/1Período:03/05 à 01/06/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:1080/2021 de 23/03/2021
Nome:GlaYBE aNToNio dE SoUSa PiMENTEl
Matrícula:57211377/1Período:03/05 à 16/06/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:065/2021 de 07/04/2021
Nome:Sara alBUQUErQUE loPES
Matrícula:6307175/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2020
Unidade:EE.conego Batista campos Sede Vinc/Barcarena
Portaria Nº.:064/2021 de 07/04/2021
Nome:JUarEZ SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:5490693/3Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2020
Unidade:Erc.aPaE de Barcarena/Barcarena
Portaria Nº.:1336/2021 de 31/03/2021
Nome:liliaN do Socorro fErrEira liMa
Matrícula:57212438/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:UT.de Educação Especial de abaetetuba/abaetetuba
Portaria Nº.:1321/2021 de 31/03/2021
Nome:GiZEllE SENa VilHENa coUTiNHo
Matrícula:57224055/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:UT.de Educação Especial de abaetetuba/abaetetuba
Portaria Nº.:1353/2021 de 07/04/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo GoNÇalVES PiNTo
Matrícula:6024211/2Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.:1115/2021 de 31/03/2021
Nome:TaNia dE JESUS GoMES MarTiNS
Matrícula:57224057/1Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Prof.laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:091/2021 de 20/04/2021
Nome:MariNEidE daS GraÇaS liMa BaraTa
Matrícula:669040/1Período:01/0 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.antonio de oliveira Gordo/Moju
Portaria Nº.:1338/2021 de 30/03/2021
Nome:aYla daNiEllY dE MoraES SaNToS
Matrícula:5901651/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria Nº.:1221/2021 de 13/04/2021
Nome:GlEYSoN MarTiNS BarBoSa
Matrícula:5891981/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:1219/2021 de 08/04/2021
Nome:clESio BarBoSa dE oliVEira
Matrícula:57217887/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:1211/2021 de 08/04/2021
Nome:MaUra dE JESUS oliVEira foNSEca
Matrícula:5901735/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:1216/2021 de 08/04/2021
Nome:criSTiNa rodriGUES PaNToJa
Matrícula:5900506/1Período:02/08 à 31/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:095/2021 de 26/04/2021
Nome:Maria MarY oliVEira PaiVa
Matrícula:57205863/2Período:15/07 à 13/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Presid.dutra/Barcarena
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Portaria Nº.:096/2021 de 26/04/2021
Nome:dEBora cUNHa Maia
Matrícula:57207604/2Período:15/07 à 13/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria Nº.:1201/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE fErrEira coSTa
Matrícula:6328520/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:Erc.c.Educ.e Terap.c. Bem-te-vi-aPaE/abaetetuba
Portaria Nº.:1209/2021 de 08/04/2021
Nome:ValdEci dE JESUS VaScoNcEloS NoNaTo
Matrícula:5901605/1Período:02/07 à 15/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.do campos Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria Nº.:361/2021 de 12/05/2021
Nome:JoSEliNa lUcia dE araUJo GoMES
Matrícula:57208723/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Padre angelo Moretti/ourem
Portaria Nº.:364/2021 de 13/05/2021
Nome:adaMilSoN VicENTE SilVa rodriGUES
Matrícula:57211158/1Período:01/07 à 30/07/20Exercício:2019
Unidade:EE.inocencio Soares/Primavera
Portaria Nº.:057/2021 de 12/05/2021
Nome:rENildo dE SENa PiNTo
Matrícula:57208774/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEM.irmã laura de M.carvalho/canaã dos carajás
Portaria Nº.:058/2021 de 12/05/2021
Nome:rENildo dE SENa PiNTo
Matrícula:57208774/1Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEM.irmã laura de M.carvalho/canaã dos carajás
Portaria Nº.:263/2021 de 07/05/2021
Nome:Eraldo JoElSoN MacEdo raMoS
Matrícula:6317510/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade: 1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:264/2021 de 07/05/2021
Nome:HEriGlEiSE aZEVEdo doS SaNToS raiol
Matrícula:57217500/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade: 1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:265/2021 de 07/05/2021
Nome:HElGa SaMara fErrEira BraUN
Matrícula:57214897/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade: 1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:266/2021 de 07/05/2021
Nome:iVENa BorGES liMa
Matrícula:57214434/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade: 1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:267/2021 de 07/05/2021
Nome:WENiToN roNEY do roSario oliVEira
Matrícula:57217587/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade: 1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:268/2021 de 07/05/2021
Nome:aUrora dE faTiMa rEiS dE oliVEira
Matrícula:5476321/3Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.albino cardoso/Bragança
Portaria Nº.:276/2021 de 11/05/2021
Nome:MiNErViNa Maria da SilVa BorGES
Matrícula:961841/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria Nº.:277/2021 de 11/05/2021
Nome:Valdir raMoS da SilVa
Matrícula:961850/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria Nº.:196/2021 de 27/05/2021
Nome:claUdENira Maria dE SoUZa SilVa
Matrícula:57214758/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. Maria da Gloria/Jacunda
Portaria Nº.:222/2021 de 05/05/2021
Nome:Maria criSTiNa liMa rocHa oliVEira
Matrícula:57214764/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:4ª UrE/Maraba
Portaria Nº.:224/2021 de 06/05/2021
Nome:alESSaNdra dE araUJo doS SaNToS
Matrícula:57211046/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. oneide de Souza Tavares/Marabá
Portaria Nº.:225/2021 de 06/05/2021
Nome:ZEila MarTiNS dE oliVEira
Matrícula:667137/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Brasil Tropical/itupiranga
Portaria Nº.:226/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria do Socorro dE frEiTaS
Matrícula:443905/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Brasil Tropical/itupiranga
Portaria Nº.:227/2021 de 06/05/2021
Nome:GENilToN riBaS MESQUiTa
Matrícula:57210300/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.Mª Sylvia dos Santos/Bom J.do Tocantins
Portaria Nº.:234/2021 de 06/05/2021
Nome:JaclENE alVES riBEiro
Matrícula:57214773/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. acy de J.Neves de B. Pereira/Marabá
Portaria Nº.:/2021 de 06/05/2021
Nome:EliNalVa carMo foNTENElE
Matrícula:57211047/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. acy de J.Neves de B. Pereira/Marabá

Portaria Nº.:236/2021 de 06/05/2021
Nome:liVia acácio BriTo
Matrícula:57214664/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. acy de J.Neves de B. Pereira/Marabá
Portaria Nº.:238/2021 de 06/05/2021
Nome:NilSoN da coSTa SilVa
Matrícula:57215813/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Elinda Simplicio costa/Marabá
Portaria Nº.:239/2021 de 06/05/2021
Nome:fraNciSca PErEira da SilVa
Matrícula:57211045/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria Nº.:240/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNda NilcilENE alVES
Matrícula:57214743/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gaspar Vianna/Marabá.
Portaria Nº.:241/2021 de 10/05/2021
Nome:MaYara cUNHa aNdradE
Matrícula:57214686/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria Nº.:243/2021 de 10/05/2021
Nome:ZElia Maria da SilVa SoUZa
Matrícula:57211054/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria Nº.:244/2021 de 10/05/2021
Nome:UElToN fErrEira doS rEiS
Matrícula:57211454/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria Nº.:245/2021 de 10/05/2021
Nome:GEMiNa TEiXEira PErEira dE oliVEira
Matrícula:257680/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria Nº.:246/2021 de 10/05/2021
Nome:EdiNEia SaNTaNa doS SaNToS
Matrícula:57210349/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria Nº.:247/2021 de 10/05/2021
Nome:adairToN dE SoUSa MarQUES
Matrícula:57215816/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. liberdade/Marabá
Portaria Nº.:/2021 de 10/05/2021
Nome:Maria diViNa SoarES da SilVa
Matrícula:57210317/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. liberdade/Marabá
Portaria Nº.:250/2021 de 10/05/2021
Nome:dEUZirENE da SilVa NaSciMENTo
Matrícula:5068487/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. liberdade/Marabá
Portaria Nº.:251/2021 de 10/05/2021
Nome:MariSilda MaUricio MEdEiraS lEiTE
Matrícula:665576/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. liberdade/Marabá
Portaria Nº.:252/2021 de 10/05/2021
Nome:JaiMiSoN alENcar PESSoa
Matrícula:57212859/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. dr. Geraldo Mendes de c. Veloso/Marabá
Portaria Nº.:255/2021 de 10/05/2021
Nome:laUriVal PErEira da crUZ
Matrícula:57214774/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:184/2021 de 06/05/2021
Nome:roNiValdo alMEida dE VaScoNcEloS
Matrícula:5358388/1Período:01/12 à 30/30/12/20Exercício:2020
Unidade:6ª UrE/Monte alegre
Portaria Nº.:363/2021 de 12/05/2021
Nome:JUcilENE liMa do NaSciMENTo
Matrícula:57211148/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:3332/21 de 14/05/2021
Nome:BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847-5 Período:17/05 a 31/05/21 Exercício:2020
Unidade:corregedoria/Belem
Portaria Nº.:3251/21 de 13/05/2021
Nome:oliVia doMiNGUES riBEiro
Matrícula: 57211118-1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Santos dumont/Belem
Portaria Nº.:3250/21 de 13/05/2021
Nome:JacQUEliNE PErEira dE BriTo
Matrícula:5901050-1 Período:20/07 a 02/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:3247/21 de 13/05/2021
Nome:WaldEcY aUGUSTo arGolo da SilVa
Matrícula:760439-1 Periodo: 01/07 a 30/07/21Exercicio:2021
Unidade:centro de Educ de Jov Prof luiz octavio Per/Belem
Portaria Nº.:3249/21 de 13/05/2021
Nome:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
Matrícula:5899388-1 Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf S. João Batista/Belem
Portaria Nº.:3248/21 de 13/05/2021
Nome:carMEN SilVia do aMaral SiMoES
Matrícula:5054273-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belem
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Portaria Nº.:3246/21 de 13/05/2021
Nome:roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belem
Portaria Nº.:3245/21 de 13/05/2021
Nome:JoilToN caSTro da SilVa
Matrícula:5703751-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE d. Pedro ii/Belem
Portaria Nº.:3244/21 de 13/05/2021
Nome:dENiZE MoraiS doS SaNToS
Matrícula:57192076-2 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3243/21 de 13/05/2021
Nome:MarcoS aNToNio coSTa MaUES
Matrícula:57224824-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3242/21 de 13/05/2021
Nome:JoÃo PoMPEU PaNToJa
Matrícula:551627-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3233/21 de 13/05/2021
Nome:oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3234/21 de 13/05/2021
Nome:PaTricia liMa PErEira
Matrícula:5152836-4 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3235/21 de 13/05/2021
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469-1 Período:01/07 a
Portaria Nº.:3332/21 de 14/05/2021
Nome:BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847-5 Período:17/05 a 31/05/21 Exercício:2020
Unidade:corregedoria/Belem
Portaria Nº.:3251/21 de 13/05/2021
Nome:oliVia doMiNGUES riBEiro
Matrícula: 57211118-1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Santos dumont/Belem
Portaria Nº.:3250/21 de 13/05/2021
Nome:JacQUEliNE PErEira dE BriTo
Matrícula:5901050-1 Período:20/07 a 02/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:3247/21 de 13/05/2021
Nome:WaldEcY aUGUSTo arGolo da SilVa
Matrícula:760439-1 Periodo: 01/07 a 30/07/21Exercicio:2021
Unidade:centro de Educ de Jov Prof luiz octavio Per/Belem
Portaria Nº.:3249/21 de 13/05/2021
Nome:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
Matrícula:5899388-1 Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf S. João Batista/Belem
Portaria Nº.:3248/21 de 13/05/2021
Nome:carMEN SilVia do aMaral SiMoES
Matrícula:5054273-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belem
Portaria Nº.:3246/21 de 13/05/2021
Nome:roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belem
Portaria Nº.:3245/21 de 13/05/2021
Nome:JoilToN caSTro da SilVa
Matrícula:5703751-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE d. Pedro ii/Belem
Portaria Nº.:3244/21 de 13/05/2021
Nome:dENiZE MoraiS doS SaNToS
Matrícula:57192076-2 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3243/21 de 13/05/2021
Nome:MarcoS aNToNio coSTa MaUES
Matrícula:57224824-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3242/21 de 13/05/2021
Nome:JoÃo PoMPEU PaNToJa
Matrícula:551627-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3233/21 de 13/05/2021
Nome:oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3234/21 de 13/05/2021
Nome:PaTricia liMa PErEira
Matrícula:5152836-4 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3235/21 de 13/05/2021
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3241/21 de 13/05/2021
Nome:MaUro SErGio PiNHEiro
Matrícula:57224194-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem

Portaria Nº.:3236/21 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria MarTiNS PErEira
Matrícula:182702-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3240/21 de 13/05/2021
Nome:flaVia aNGElica coSTa doS rEiS
Matrícula:57208464-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3237/21 de 13/05/2021
Nome:MarGarida Maria MENdoNÇa SoarES
Matrícula:466115-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3238/21 de 13/05/2021
Nome:YaSMiN ViEira dE MElo KoUrY
Matrícula:57212319-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3239/21 de 13/05/2021
Nome:Maria JoSE NaSciMENTo dE aViZ
Matrícula:5361672-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:439/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria lUcia rEiS MarTiNS
Matrícula:5229502-2Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar c. rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:436/21 de 22/03/2021
Nome:dEVENir SoUSa Maia
Matrícula:57216816-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:438/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNGEliTa da SilVa
Matrícula:486680-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:437/21 de 22/03/2021
Nome:lorENa PiNHEiro MErcES
Matrícula:57212090-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Esc de artes S. lucas/castanhal
Portaria Nº.:447/21 de 22/03/2021
Nome:roSilENE carValHo PrESTES
Matrícula:57217574-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:446/21 de 22/03/2021
Nome:SilVia roGEria SoarES oliVEira
Matrícula:57217491-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:441/21 de 22/03/2021
Nome:lUZia do Socorro fErrEira dE liMa
Matrícula:762547-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:442/21 de 22/03/2021
Nome:NaTaliNa dE JESUS MariNHo carValHo
Matrícula:57217564-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:444/21 de 22/03/2021
Nome:MaricElia SoUSa lEal
Matrícula:57217478-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:443/21 de 22/03/2021
Nome:EWErToN lUiZ SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57217523-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:427/21 de 22/03/2021
Nome:lEidiMar rEiS da SilVa
Matrícula:57212736-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:430/21 de 22/03/2021
Nome:Maria do Socorro da SilVa alBUQUErQUE
Matrícula:57209836-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:429/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNdradE do NaSciMENTo
Matrícula:57211996-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:428/21 de 22/03/2021
Nome:aNToNia criSTiNa MElo da SilVa
Matrícula:57209607-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:431/21 de 22/03/2021
Nome:JEaN PaUlo da SilVa riBEiro
Matrícula:57209847-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:432/21 de 11/03/2021
Nome:aNToNio SEBaSTiao MElo dE SoUSa
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:458/21 de 10/05/2021
Nome:aNToNia BaTiSTa PErEira dE oliVEira
Matrícula:514039-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE João Gabriel/Sta Maria do Pará
Portaria Nº.:434/21 de 22/03/2021
Nome:MarilENE BaNdEira doS SaNToS
Matrícula:980919-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
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Portaria Nº.:433/21 de 22/03/2021
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:1022/21 de 12/05/2021
Nome:HEldEr do NaSciMENTo aSSUNÇÃo
Matrícula:57197557-2 Período:05/06 a 19/06/21Exercício:2019
Unidade:EE inacio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria Nº.:435/21 de 22/03/2021
Nome:Maria SUEli MoNTEiro dE aMoriM
Matrícula:57214156-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:098/21 de 11/05/2021
Nome:rodriGo HEUSNEr
Matrícula:57214143-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:099/21 de 11/05/2021
Nome:MariNES MarTiNS da SilVa
Matrícula:5954800-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Mons. augusto dias Brito/floresta do araguaia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:80/21 de 07/05/2021
Nome:EliSoMar da SilVa ViEira
Matrícula:57212078-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/ Tucuruí
Portaria Nº.:110/21 de 04/05/2021
Nome:MarcoS cEZar da crUZ
Matrícula:57213886-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:038/21 de 19/04/2021
Nome:dENiVal SilVa da cUNHa
Matrícula:5948453-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia (anexo iV)
Portaria Nº.:01/21 de 05/05/2021
Nome:roSilENE SoUZa alaMar
Matrícula:57210321-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Umarizal/cachoeira do arari
Portaria Nº.:008/21 de 15/05/2021
Nome:roBErTo TalfiN BorGES doS SaNToS
Matrícula:5896568-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:12ª Ure/itaituba
Portaria Nº.:014/21 de 21/01/2021
Nome:dEiVa alVES do carMo
Matrícula:57214250-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:016/21 de 21/01/2021
Nome:EliZEUda roSENo MacHado
Matrícula:57210344-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:019/21 de 21/01/2021
Nome:HaMilToN NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57217602-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:023/21 de 21/01/2021
Nome:Maria ElMa PorTEla PErEira
Matrícula:57210343-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:033/21 de 12/04/2021
Nome:aNaMar coSTa crUZ
Matrícula:5900002-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria Nº.:045/21 de 22/01/2021
Nome:aNToNia SUEli SoUSa
Matrícula:57220771-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba/anexo i
Portaria Nº.:046/21 de 22/01/2021
Nome:MoiSES crUZ coSTa
Matrícula:5947905-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba (anexo ii)
Portaria Nº.:055/21 de 22/01/2021
Nome:flEdSoN NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:57210330-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:058/21 de 22/01/2021
Nome:MoNica EdiTH MUllEr
Matrícula:57210320-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:074/21 de 26/01/2021
Nome:idaGNa SoUZa cordEiro
Matrícula:57224332-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:078/21 de 26/01/2021
Nome:aNdrEia PErEira roSa
Matrícula:5947903-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:080/21 de 08/02/2021
Nome:dioNElio araUJo raMoS
Matrícula:57219864-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/ itaituba

Portaria Nº.:087/21 de 22/01/2021
Nome:lUciaNa SilVa BoTElHo
Matrícula:57214220-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:090/21 de 22/01/2021
Nome:SUliaNE alVES doS SaNToS
Matrícula:57211007-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:098/21 de 04/02/2021
Nome:EdiVaN PErEira daS NEVES
Matrícula:57217619-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareaganga
Portaria Nº.:099/21 de 04/02/2021
Nome:raYK lENE MaGalHaES rocHa
Matrícula:5905314-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria Nº.:103/21 de 22/01/2021
Nome:aNa arlETE fErrEira doS aNJoS
Matrícula:57214098-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Marias das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:106/21 de 22/01/2021
Nome:MErYaNE daMaScENo da SilVa
Matrícula:5905306-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Escola Estadual de Educ Tecnol/EETEPa/itaituba
Portaria Nº.:111/21 de 22/01/2021
Nome:JociVaNio BarBoSa araUJo
Matrícula:5889488-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:117/21 de 22/01/2021
Nome:Maria EUNicE da SilVa ValETiM
Matrícula:5948418-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:134/21 de 22/02/2021
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Portaria Nº.:059/21 de 12/05/2021
Nome:alZiNEia dE aZEVEdo fariaS
Matrícula:6032044-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria Nº.:066/21 de 11/05/2021
Nome:aGriPiNa riBEiro alBUQUErQUE
Matrícula:6019110-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saúde/Juruti
Portaria Nº.:067/21 de 11/05/2021
Nome:lUcilEdE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5494346-3 Período:21/06 a 20/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:069/21 de 11/05/2021
Nome:GENEY lira MorEira da SilVa
Matrícula:5890155-1 Período:15/06 a 29/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:070/21 de 11/05/2021
Nome:Maria NilcE caValcaNTE do rEGo
Matrícula:5900764-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra da Saude/Juruti
Portaria Nº.:113/21 de 17/05/2021
Nome:SilViaNE PErEira da SilVa
Matrícula:57234227-1 Período:07/07 a 05/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEM ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:114/21 de 17/05/2021
Nome:NaZarE do Socorro ViaNa E SilVa
Matrícula:57215709-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:55/21 de 14/05/2021
Nome:Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026-2 Período:15/06 a 29/06/21Exercício:2020
Unidade:16ª Ure/Tucuruí
Portaria Nº.:60/21 de 14/05/2021
Nome:aUrEa SilVa MacEdo alVES
Matrícula:5902349-1 Período:12/07 a 10/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM anunciada chaves/Goianesia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:69/21 de 14/05/2021
Nome:EdNa do Socorro ValENTE carValHo
Matrícula:57208681-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM dep. raimundo r. de Souza/Tucuruí
Portaria Nº.:072/21 de 14/05/2021
Nome:Maria raiMUNda MElo da SilVa
Matrícula:57234356-1 Período:01/06 a 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Ver.raimundo de S. coelho/Juruti
14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3241/21 de 13/05/2021
Nome:MaUro SErGio PiNHEiro
Matrícula:57224194-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
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Portaria Nº.:3236/21 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria MarTiNS PErEira
Matrícula:182702-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3240/21 de 13/05/2021
Nome:flaVia aNGElica coSTa doS rEiS
Matrícula:57208464-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3237/21 de 13/05/2021
Nome:MarGarida Maria MENdoNÇa SoarES
Matrícula:466115-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3238/21 de 13/05/2021
Nome:YaSMiN ViEira dE MElo KoUrY
Matrícula:57212319-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3239/21 de 13/05/2021
Nome:Maria JoSE NaSciMENTo dE aViZ
Matrícula:5361672-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
aProVaÇÃo EScala dE fÉriaS
Portaria Nº.:3332/21 de 14/05/2021
Nome:BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847-5 Período:17/05 a 31/05/21 Exercício:2020
Unidade:corregedoria/Belem
Portaria Nº.:3251/21 de 13/05/2021
Nome:oliVia doMiNGUES riBEiro
Matrícula: 57211118-1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Santos dumont/Belem
Portaria Nº.:3250/21 de 13/05/2021
Nome:JacQUEliNE PErEira dE BriTo
Matrícula:5901050-1 Período:20/07 a 02/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:3247/21 de 13/05/2021
Nome:WaldEcY aUGUSTo arGolo da SilVa
Matrícula:760439-1 Periodo: 01/07 a 30/07/21Exercicio:2021
Unidade:centro de Educ de Jov Prof luiz octavio Per/Belem
Portaria Nº.:3249/21 de 13/05/2021
Nome:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
Matrícula:5899388-1 Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf S. João Batista/Belem
Portaria Nº.:3248/21 de 13/05/2021
Nome:carMEN SilVia do aMaral SiMoES
Matrícula:5054273-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belem
Portaria Nº.:3246/21 de 13/05/2021
Nome:roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belem
Portaria Nº.:3245/21 de 13/05/2021
Nome:JoilToN caSTro da SilVa
Matrícula:5703751-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE d. Pedro ii/Belem
Portaria Nº.:3244/21 de 13/05/2021
Nome:dENiZE MoraiS doS SaNToS
Matrícula:57192076-2 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3243/21 de 13/05/2021
Nome:MarcoS aNToNio coSTa MaUES
Matrícula:57224824-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3242/21 de 13/05/2021
Nome:JoÃo PoMPEU PaNToJa
Matrícula:551627-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3233/21 de 13/05/2021
Nome:oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3234/21 de 13/05/2021
Nome:PaTricia liMa PErEira
Matrícula:5152836-4 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3235/21 de 13/05/2021
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3241/21 de 13/05/2021
Nome:MaUro SErGio PiNHEiro
Matrícula:57224194-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3236/21 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria MarTiNS PErEira
Matrícula:182702-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3240/21 de 13/05/2021
Nome:flaVia aNGElica coSTa doS rEiS
Matrícula:57208464-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3237/21 de 13/05/2021
Nome:MarGarida Maria MENdoNÇa SoarES
Matrícula:466115-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem

Portaria Nº.:3238/21 de 13/05/2021
Nome:YaSMiN ViEira dE MElo KoUrY
Matrícula:57212319-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3239/21 de 13/05/2021
Nome:Maria JoSE NaSciMENTo dE aViZ
Matrícula:5361672-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:439/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria lUcia rEiS MarTiNS
Matrícula:5229502-2Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar c. rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:436/21 de 22/03/2021
Nome:dEVENir SoUSa Maia
Matrícula:57216816-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:438/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNGEliTa da SilVa
Matrícula:486680-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:437/21 de 22/03/2021
Nome:lorENa PiNHEiro MErcES
Matrícula:57212090-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Esc de artes S. lucas/castanhal
Portaria Nº.:447/21 de 22/03/2021
Nome:roSilENE carValHo PrESTES
Matrícula:57217574-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:446/21 de 22/03/2021
Nome:SilVia roGEria SoarES oliVEira
Matrícula:57217491-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:441/21 de 22/03/2021
Nome:lUZia do Socorro fErrEira dE liMa
Matrícula:762547-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:442/21 de 22/03/2021
Nome:NaTaliNa dE JESUS MariNHo carValHo
Matrícula:57217564-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:444/21 de 22/03/2021
Nome:MaricElia SoUSa lEal
Matrícula:57217478-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:443/21 de 22/03/2021
Nome:EWErToN lUiZ SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57217523-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:427/21 de 22/03/2021
Nome:lEidiMar rEiS da SilVa
Matrícula:57212736-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:430/21 de 22/03/2021
Nome:Maria do Socorro da SilVa alBUQUErQUE
Matrícula:57209836-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:429/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNdradE do NaSciMENTo
Matrícula:57211996-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:428/21 de 22/03/2021
Nome:aNToNia criSTiNa MElo da SilVa
Matrícula:57209607-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:431/21 de 22/03/2021
Nome:JEaN PaUlo da SilVa riBEiro
Matrícula:57209847-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:432/21 de 11/03/2021
Nome:aNToNio SEBaSTiao MElo dE SoUSa
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:458/21 de 10/05/2021
Nome:aNToNia BaTiSTa PErEira dE oliVEira
Matrícula:514039-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE João Gabriel/Sta Maria do Pará
Portaria Nº.:434/21 de 22/03/2021
Nome:MarilENE BaNdEira doS SaNToS
Matrícula:980919-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:433/21 de 22/03/2021
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:1022/21 de 12/05/2021
Nome:HEldEr do NaSciMENTo aSSUNÇÃo
Matrícula:57197557-2 Período:05/06 a 19/06/21Exercício:2019
Unidade:EE inacio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria Nº.:435/21 de 22/03/2021
Nome:Maria SUEli MoNTEiro dE aMoriM
Matrícula:57214156-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
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Portaria Nº.:098/21 de 11/05/2021
Nome:rodriGo HEUSNEr
Matrícula:57214143-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:099/21 de 11/05/2021
Nome:MariNES MarTiNS da SilVa
Matrícula:5954800-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Mons. augusto dias Brito/floresta do araguaia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:80/21 de 07/05/2021
Nome:EliSoMar da SilVa ViEira
Matrícula:57212078-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/ Tucuruí
Portaria Nº.:110/21 de 04/05/2021
Nome:MarcoS cEZar da crUZ
Matrícula:57213886-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:038/21 de 19/04/2021
Nome:dENiVal SilVa da cUNHa
Matrícula:5948453-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia (anexo iV)
Portaria Nº.:01/21 de 05/05/2021
Nome:roSilENE SoUZa alaMar
Matrícula:57210321-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Umarizal/cachoeira do arari
Portaria Nº.:008/21 de 15/05/2021
Nome:roBErTo TalfiN BorGES doS SaNToS
Matrícula:5896568-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:12ª Ure/itaituba
Portaria Nº.:014/21 de 21/01/2021
Nome:dEiVa alVES do carMo
Matrícula:57214250-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:016/21 de 21/01/2021
Nome:EliZEUda roSENo MacHado
Matrícula:57210344-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:019/21 de 21/01/2021
Nome:HaMilToN NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57217602-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:023/21 de 21/01/2021
Nome:Maria ElMa PorTEla PErEira
Matrícula:57210343-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:033/21 de 12/04/2021
Nome:aNaMar coSTa crUZ
Matrícula:5900002-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria Nº.:045/21 de 22/01/2021
Nome:aNToNia SUEli SoUSa
Matrícula:57220771-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba/anexo i
Portaria Nº.:046/21 de 22/01/2021
Nome:MoiSES crUZ coSTa
Matrícula:5947905-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba (anexo ii)
Portaria Nº.:055/21 de 22/01/2021
Nome:flEdSoN NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:57210330-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:058/21 de 22/01/2021
Nome:MoNica EdiTH MUllEr
Matrícula:57210320-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:074/21 de 26/01/2021
Nome:idaGNa SoUZa cordEiro
Matrícula:57224332-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:078/21 de 26/01/2021
Nome:aNdrEia PErEira roSa
Matrícula:5947903-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:080/21 de 08/02/2021
Nome:dioNElio araUJo raMoS
Matrícula:57219864-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/ itaituba
Portaria Nº.:087/21 de 22/01/2021
Nome:lUciaNa SilVa BoTElHo
Matrícula:57214220-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:090/21 de 22/01/2021
Nome:SUliaNE alVES doS SaNToS
Matrícula:57211007-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:098/21 de 04/02/2021
Nome:EdiVaN PErEira daS NEVES
Matrícula:57217619-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareaganga

Portaria Nº.:099/21 de 04/02/2021
Nome:raYK lENE MaGalHaES rocHa
Matrícula:5905314-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria Nº.:103/21 de 22/01/2021
Nome:aNa arlETE fErrEira doS aNJoS
Matrícula:57214098-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Marias das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:106/21 de 22/01/2021
Nome:MErYaNE daMaScENo da SilVa
Matrícula:5905306-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Escola Estadual de Educ Tecnol/EETEPa/itaituba
Portaria Nº.:111/21 de 22/01/2021
Nome:JociVaNio BarBoSa araUJo
Matrícula:5889488-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:117/21 de 22/01/2021
Nome:Maria EUNicE da SilVa ValETiM
Matrícula:5948418-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:134/21 de 22/02/2021
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Portaria Nº.:059/21 de 12/05/2021
Nome:alZiNEia dE aZEVEdo fariaS
Matrícula:6032044-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria Nº.:066/21 de 11/05/2021
Nome:aGriPiNa riBEiro alBUQUErQUE
Matrícula:6019110-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saúde/Juruti
Portaria Nº.:067/21 de 11/05/2021
Nome:lUcilEdE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5494346-3 Período:21/06 a 20/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:069/21 de 11/05/2021
Nome:GENEY lira MorEira da SilVa
Matrícula:5890155-1 Período:15/06 a 29/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:070/21 de 11/05/2021
Nome:Maria NilcE caValcaNTE do rEGo
Matrícula:5900764-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra da Saude/Juruti
Portaria Nº.:113/21 de 17/05/2021
Nome:SilViaNE PErEira da SilVa
Matrícula:57234227-1 Período:07/07 a 05/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEM ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:114/21 de 17/05/2021
Nome:NaZarE do Socorro ViaNa E SilVa
Matrícula:57215709-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:55/21 de 14/05/2021
Nome:Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026-2 Período:15/06 a 29/06/21Exercício:2020
Unidade:16ª Ure/Tucuruí
Portaria Nº.:60/21 de 14/05/2021
Nome:aUrEa SilVa MacEdo alVES
Matrícula:5902349-1 Período:12/07 a 10/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM anunciada chaves/Goianesia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:69/21 de 14/05/2021
Nome:EdNa do Socorro ValENTE carValHo
Matrícula:57208681-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM dep. raimundo r. de Souza/Tucuruí
Portaria Nº.:072/21 de 14/05/2021
Nome:Maria raiMUNda MElo da SilVa
Matrícula:57234356-1 Período:01/06 a 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Ver.raimundo de S. coelho/Juruti
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:439/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria lUcia rEiS MarTiNS
Matrícula:5229502-2Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar c. rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:436/21 de 22/03/2021
Nome:dEVENir SoUSa Maia
Matrícula:57216816-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:438/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNGEliTa da SilVa
Matrícula:486680-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:3332/21 de 14/05/2021
Nome:BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847-5 Período:17/05 a 31/05/21 Exercício:2020
Unidade:corregedoria/Belem
Portaria Nº.:3251/21 de 13/05/2021
Nome:oliVia doMiNGUES riBEiro
Matrícula: 57211118-1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Santos dumont/Belem
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Portaria Nº.:3250/21 de 13/05/2021
Nome:JacQUEliNE PErEira dE BriTo
Matrícula:5901050-1 Período:20/07 a 02/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:3247/21 de 13/05/2021
Nome:WaldEcY aUGUSTo arGolo da SilVa
Matrícula:760439-1 Periodo: 01/07 a 30/07/21Exercicio:2021
Unidade:centro de Educ de Jov Prof luiz octavio Per/Belem
Portaria Nº.:3249/21 de 13/05/2021
Nome:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
Matrícula:5899388-1 Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf S. João Batista/Belem
Portaria Nº.:3248/21 de 13/05/2021
Nome:carMEN SilVia do aMaral SiMoES
Matrícula:5054273-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belem
Portaria Nº.:3246/21 de 13/05/2021
Nome:roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belem
Portaria Nº.:3245/21 de 13/05/2021
Nome:JoilToN caSTro da SilVa
Matrícula:5703751-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE d. Pedro ii/Belem
Portaria Nº.:3244/21 de 13/05/2021
Nome:dENiZE MoraiS doS SaNToS
Matrícula:57192076-2 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3243/21 de 13/05/2021
Nome:MarcoS aNToNio coSTa MaUES
Matrícula:57224824-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3242/21 de 13/05/2021
Nome:JoÃo PoMPEU PaNToJa
Matrícula:551627-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3233/21 de 13/05/2021
Nome:oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3234/21 de 13/05/2021
Nome:PaTricia liMa PErEira
Matrícula:5152836-4 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3235/21 de 13/05/2021
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3241/21 de 13/05/2021
Nome:MaUro SErGio PiNHEiro
Matrícula:57224194-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3236/21 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria MarTiNS PErEira
Matrícula:182702-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3240/21 de 13/05/2021
Nome:flaVia aNGElica coSTa doS rEiS
Matrícula:57208464-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3237/21 de 13/05/2021
Nome:MarGarida Maria MENdoNÇa SoarES
Matrícula:466115-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3238/21 de 13/05/2021
Nome:YaSMiN ViEira dE MElo KoUrY
Matrícula:57212319-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3239/21 de 13/05/2021
Nome:Maria JoSE NaSciMENTo dE aViZ
Matrícula:5361672-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:439/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria lUcia rEiS MarTiNS
Matrícula:5229502-2Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar c. rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:436/21 de 22/03/2021
Nome:dEVENir SoUSa Maia
Matrícula:57216816-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:438/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNGEliTa da SilVa
Matrícula:486680-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:437/21 de 22/03/2021
Nome:lorENa PiNHEiro MErcES
Matrícula:57212090-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Esc de artes S. lucas/castanhal
Portaria Nº.:447/21 de 22/03/2021
Nome:roSilENE carValHo PrESTES
Matrícula:57217574-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal

Portaria Nº.:446/21 de 22/03/2021
Nome:SilVia roGEria SoarES oliVEira
Matrícula:57217491-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:441/21 de 22/03/2021
Nome:lUZia do Socorro fErrEira dE liMa
Matrícula:762547-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:442/21 de 22/03/2021
Nome:NaTaliNa dE JESUS MariNHo carValHo
Matrícula:57217564-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:444/21 de 22/03/2021
Nome:MaricElia SoUSa lEal
Matrícula:57217478-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:443/21 de 22/03/2021
Nome:EWErToN lUiZ SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57217523-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:427/21 de 22/03/2021
Nome:lEidiMar rEiS da SilVa
Matrícula:57212736-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:430/21 de 22/03/2021
Nome:Maria do Socorro da SilVa alBUQUErQUE
Matrícula:57209836-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:429/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNdradE do NaSciMENTo
Matrícula:57211996-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:428/21 de 22/03/2021
Nome:aNToNia criSTiNa MElo da SilVa
Matrícula:57209607-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:431/21 de 22/03/2021
Nome:JEaN PaUlo da SilVa riBEiro
Matrícula:57209847-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:432/21 de 11/03/2021
Nome:aNToNio SEBaSTiao MElo dE SoUSa
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:458/21 de 10/05/2021
Nome:aNToNia BaTiSTa PErEira dE oliVEira
Matrícula:514039-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE João Gabriel/Sta Maria do Pará
Portaria Nº.:434/21 de 22/03/2021
Nome:MarilENE BaNdEira doS SaNToS
Matrícula:980919-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:433/21 de 22/03/2021
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:1022/21 de 12/05/2021
Nome:HEldEr do NaSciMENTo aSSUNÇÃo
Matrícula:57197557-2 Período:05/06 a 19/06/21Exercício:2019
Unidade:EE inacio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria Nº.:435/21 de 22/03/2021
Nome:Maria SUEli MoNTEiro dE aMoriM
Matrícula:57214156-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:098/21 de 11/05/2021
Nome:rodriGo HEUSNEr
Matrícula:57214143-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:099/21 de 11/05/2021
Nome:MariNES MarTiNS da SilVa
Matrícula:5954800-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Mons. augusto dias Brito/floresta do araguaia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:80/21 de 07/05/2021
Nome:EliSoMar da SilVa ViEira
Matrícula:57212078-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/ Tucuruí
Portaria Nº.:110/21 de 04/05/2021
Nome:MarcoS cEZar da crUZ
Matrícula:57213886-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:038/21 de 19/04/2021
Nome:dENiVal SilVa da cUNHa
Matrícula:5948453-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia (anexo iV)
Portaria Nº.:01/21 de 05/05/2021
Nome:roSilENE SoUZa alaMar
Matrícula:57210321-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Umarizal/cachoeira do arari
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Portaria Nº.:008/21 de 15/05/2021
Nome:roBErTo TalfiN BorGES doS SaNToS
Matrícula:5896568-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:12ª Ure/itaituba
Portaria Nº.:014/21 de 21/01/2021
Nome:dEiVa alVES do carMo
Matrícula:57214250-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:016/21 de 21/01/2021
Nome:EliZEUda roSENo MacHado
Matrícula:57210344-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:019/21 de 21/01/2021
Nome:HaMilToN NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57217602-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:023/21 de 21/01/2021
Nome:Maria ElMa PorTEla PErEira
Matrícula:57210343-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:033/21 de 12/04/2021
Nome:aNaMar coSTa crUZ
Matrícula:5900002-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria Nº.:045/21 de 22/01/2021
Nome:aNToNia SUEli SoUSa
Matrícula:57220771-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba/anexo i
Portaria Nº.:046/21 de 22/01/2021
Nome:MoiSES crUZ coSTa
Matrícula:5947905-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba (anexo ii)
Portaria Nº.:055/21 de 22/01/2021
Nome:flEdSoN NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:57210330-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:058/21 de 22/01/2021
Nome:MoNica EdiTH MUllEr
Matrícula:57210320-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:074/21 de 26/01/2021
Nome:idaGNa SoUZa cordEiro
Matrícula:57224332-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:078/21 de 26/01/2021
Nome:aNdrEia PErEira roSa
Matrícula:5947903-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:080/21 de 08/02/2021
Nome:dioNElio araUJo raMoS
Matrícula:57219864-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/ itaituba
Portaria Nº.:087/21 de 22/01/2021
Nome:lUciaNa SilVa BoTElHo
Matrícula:57214220-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:090/21 de 22/01/2021
Nome:SUliaNE alVES doS SaNToS
Matrícula:57211007-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:098/21 de 04/02/2021
Nome:EdiVaN PErEira daS NEVES
Matrícula:57217619-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareaganga
Portaria Nº.:099/21 de 04/02/2021
Nome:raYK lENE MaGalHaES rocHa
Matrícula:5905314-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria Nº.:103/21 de 22/01/2021
Nome:aNa arlETE fErrEira doS aNJoS
Matrícula:57214098-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Marias das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:106/21 de 22/01/2021
Nome:MErYaNE daMaScENo da SilVa
Matrícula:5905306-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Escola Estadual de Educ Tecnol/EETEPa/itaituba
Portaria Nº.:111/21 de 22/01/2021
Nome:JociVaNio BarBoSa araUJo
Matrícula:5889488-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:117/21 de 22/01/2021
Nome:Maria EUNicE da SilVa ValETiM
Matrícula:5948418-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:134/21 de 22/02/2021
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Portaria Nº.:059/21 de 12/05/2021
Nome:alZiNEia dE aZEVEdo fariaS
Matrícula:6032044-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro

Portaria Nº.:066/21 de 11/05/2021
Nome:aGriPiNa riBEiro alBUQUErQUE
Matrícula:6019110-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saúde/Juruti
Portaria Nº.:067/21 de 11/05/2021
Nome:lUcilEdE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5494346-3 Período:21/06 a 20/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:069/21 de 11/05/2021
Nome:GENEY lira MorEira da SilVa
Matrícula:5890155-1 Período:15/06 a 29/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:070/21 de 11/05/2021
Nome:Maria NilcE caValcaNTE do rEGo
Matrícula:5900764-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra da Saude/Juruti
Portaria Nº.:113/21 de 17/05/2021
Nome:SilViaNE PErEira da SilVa
Matrícula:57234227-1 Período:07/07 a 05/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEM ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:114/21 de 17/05/2021
Nome:NaZarE do Socorro ViaNa E SilVa
Matrícula:57215709-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:55/21 de 14/05/2021
Nome:Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026-2 Período:15/06 a 29/06/21Exercício:2020
Unidade:16ª Ure/Tucuruí
Portaria Nº.:60/21 de 14/05/2021
Nome:aUrEa SilVa MacEdo alVES
Matrícula:5902349-1 Período:12/07 a 10/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM anunciada chaves/Goianesia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:69/21 de 14/05/2021
Nome:EdNa do Socorro ValENTE carValHo
Matrícula:57208681-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM dep. raimundo r. de Souza/Tucuruí
Portaria Nº.:072/21 de 14/05/2021
Nome:Maria raiMUNda MElo da SilVa
Matrícula:57234356-1 Período:01/06 a 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Ver.raimundo de S. coelho/Juruti
Portaria Nº.:437/21 de 22/03/2021
Nome:lorENa PiNHEiro MErcES
Matrícula:57212090-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Esc de artes S. lucas/castanhal
Portaria Nº.:447/21 de 22/03/2021
Nome:roSilENE carValHo PrESTES
Matrícula:57217574-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:3332/21 de 14/05/2021
Nome:BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847-5 Período:17/05 a 31/05/21 Exercício:2020
Unidade:corregedoria/Belem
Portaria Nº.:3251/21 de 13/05/2021
Nome:oliVia doMiNGUES riBEiro
Matrícula: 57211118-1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Santos dumont/Belem
Portaria Nº.:3250/21 de 13/05/2021
Nome:JacQUEliNE PErEira dE BriTo
Matrícula:5901050-1 Período:20/07 a 02/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:3247/21 de 13/05/2021
Nome:WaldEcY aUGUSTo arGolo da SilVa
Matrícula:760439-1 Periodo: 01/07 a 30/07/21Exercicio:2021
Unidade:centro de Educ de Jov Prof luiz octavio Per/Belem
Portaria Nº.:3249/21 de 13/05/2021
Nome:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
Matrícula:5899388-1 Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf S. João Batista/Belem
Portaria Nº.:3248/21 de 13/05/2021
Nome:carMEN SilVia do aMaral SiMoES
Matrícula:5054273-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belem
Portaria Nº.:3246/21 de 13/05/2021
Nome:roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belem
Portaria Nº.:3245/21 de 13/05/2021
Nome:JoilToN caSTro da SilVa
Matrícula:5703751-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE d. Pedro ii/Belem
Portaria Nº.:3244/21 de 13/05/2021
Nome:dENiZE MoraiS doS SaNToS
Matrícula:57192076-2 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3243/21 de 13/05/2021
Nome:MarcoS aNToNio coSTa MaUES
Matrícula:57224824-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci
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Portaria Nº.:3242/21 de 13/05/2021
Nome:JoÃo PoMPEU PaNToJa
Matrícula:551627-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3233/21 de 13/05/2021
Nome:oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3234/21 de 13/05/2021
Nome:PaTricia liMa PErEira
Matrícula:5152836-4 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3235/21 de 13/05/2021
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3241/21 de 13/05/2021
Nome:MaUro SErGio PiNHEiro
Matrícula:57224194-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3236/21 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria MarTiNS PErEira
Matrícula:182702-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3240/21 de 13/05/2021
Nome:flaVia aNGElica coSTa doS rEiS
Matrícula:57208464-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3237/21 de 13/05/2021
Nome:MarGarida Maria MENdoNÇa SoarES
Matrícula:466115-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3238/21 de 13/05/2021
Nome:YaSMiN ViEira dE MElo KoUrY
Matrícula:57212319-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3239/21 de 13/05/2021
Nome:Maria JoSE NaSciMENTo dE aViZ
Matrícula:5361672-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:439/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria lUcia rEiS MarTiNS
Matrícula:5229502-2Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar c. rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:436/21 de 22/03/2021
Nome:dEVENir SoUSa Maia
Matrícula:57216816-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:438/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNGEliTa da SilVa
Matrícula:486680-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:437/21 de 22/03/2021
Nome:lorENa PiNHEiro MErcES
Matrícula:57212090-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Esc de artes S. lucas/castanhal
Portaria Nº.:447/21 de 22/03/2021
Nome:roSilENE carValHo PrESTES
Matrícula:57217574-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:446/21 de 22/03/2021
Nome:SilVia roGEria SoarES oliVEira
Matrícula:57217491-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:441/21 de 22/03/2021
Nome:lUZia do Socorro fErrEira dE liMa
Matrícula:762547-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:442/21 de 22/03/2021
Nome:NaTaliNa dE JESUS MariNHo carValHo
Matrícula:57217564-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:444/21 de 22/03/2021
Nome:MaricElia SoUSa lEal
Matrícula:57217478-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:443/21 de 22/03/2021
Nome:EWErToN lUiZ SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57217523-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:427/21 de 22/03/2021
Nome:lEidiMar rEiS da SilVa
Matrícula:57212736-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:430/21 de 22/03/2021
Nome:Maria do Socorro da SilVa alBUQUErQUE
Matrícula:57209836-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:429/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNdradE do NaSciMENTo
Matrícula:57211996-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal

Portaria Nº.:428/21 de 22/03/2021
Nome:aNToNia criSTiNa MElo da SilVa
Matrícula:57209607-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:431/21 de 22/03/2021
Nome:JEaN PaUlo da SilVa riBEiro
Matrícula:57209847-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:432/21 de 11/03/2021
Nome:aNToNio SEBaSTiao MElo dE SoUSa
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:458/21 de 10/05/2021
Nome:aNToNia BaTiSTa PErEira dE oliVEira
Matrícula:514039-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE João Gabriel/Sta Maria do Pará
Portaria Nº.:434/21 de 22/03/2021
Nome:MarilENE BaNdEira doS SaNToS
Matrícula:980919-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:433/21 de 22/03/2021
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:1022/21 de 12/05/2021
Nome:HEldEr do NaSciMENTo aSSUNÇÃo
Matrícula:57197557-2 Período:05/06 a 19/06/21Exercício:2019
Unidade:EE inacio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria Nº.:435/21 de 22/03/2021
Nome:Maria SUEli MoNTEiro dE aMoriM
Matrícula:57214156-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:098/21 de 11/05/2021
Nome:rodriGo HEUSNEr
Matrícula:57214143-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:099/21 de 11/05/2021
Nome:MariNES MarTiNS da SilVa
Matrícula:5954800-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Mons. augusto dias Brito/floresta do araguaia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:80/21 de 07/05/2021
Nome:EliSoMar da SilVa ViEira
Matrícula:57212078-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/ Tucuruí
Portaria Nº.:110/21 de 04/05/2021
Nome:MarcoS cEZar da crUZ
Matrícula:57213886-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:038/21 de 19/04/2021
Nome:dENiVal SilVa da cUNHa
Matrícula:5948453-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia (anexo iV)
Portaria Nº.:01/21 de 05/05/2021
Nome:roSilENE SoUZa alaMar
Matrícula:57210321-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Umarizal/cachoeira do arari
Portaria Nº.:008/21 de 15/05/2021
Nome:roBErTo TalfiN BorGES doS SaNToS
Matrícula:5896568-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:12ª Ure/itaituba
Portaria Nº.:014/21 de 21/01/2021
Nome:dEiVa alVES do carMo
Matrícula:57214250-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:016/21 de 21/01/2021
Nome:EliZEUda roSENo MacHado
Matrícula:57210344-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:019/21 de 21/01/2021
Nome:HaMilToN NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57217602-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:023/21 de 21/01/2021
Nome:Maria ElMa PorTEla PErEira
Matrícula:57210343-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:033/21 de 12/04/2021
Nome:aNaMar coSTa crUZ
Matrícula:5900002-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria Nº.:045/21 de 22/01/2021
Nome:aNToNia SUEli SoUSa
Matrícula:57220771-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba/anexo i
Portaria Nº.:046/21 de 22/01/2021
Nome:MoiSES crUZ coSTa
Matrícula:5947905-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba (anexo ii)
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Portaria Nº.:055/21 de 22/01/2021
Nome:flEdSoN NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:57210330-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:058/21 de 22/01/2021
Nome:MoNica EdiTH MUllEr
Matrícula:57210320-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:074/21 de 26/01/2021
Nome:idaGNa SoUZa cordEiro
Matrícula:57224332-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:078/21 de 26/01/2021
Nome:aNdrEia PErEira roSa
Matrícula:5947903-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:080/21 de 08/02/2021
Nome:dioNElio araUJo raMoS
Matrícula:57219864-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/ itaituba
Portaria Nº.:087/21 de 22/01/2021
Nome:lUciaNa SilVa BoTElHo
Matrícula:57214220-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:090/21 de 22/01/2021
Nome:SUliaNE alVES doS SaNToS
Matrícula:57211007-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:098/21 de 04/02/2021
Nome:EdiVaN PErEira daS NEVES
Matrícula:57217619-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareaganga
Portaria Nº.:099/21 de 04/02/2021
Nome:raYK lENE MaGalHaES rocHa
Matrícula:5905314-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria Nº.:103/21 de 22/01/2021
Nome:aNa arlETE fErrEira doS aNJoS
Matrícula:57214098-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Marias das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:106/21 de 22/01/2021
Nome:MErYaNE daMaScENo da SilVa
Matrícula:5905306-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Escola Estadual de Educ Tecnol/EETEPa/itaituba
Portaria Nº.:111/21 de 22/01/2021
Nome:JociVaNio BarBoSa araUJo
Matrícula:5889488-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:117/21 de 22/01/2021
Nome:Maria EUNicE da SilVa ValETiM
Matrícula:5948418-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:134/21 de 22/02/2021
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Portaria Nº.:059/21 de 12/05/2021
Nome:alZiNEia dE aZEVEdo fariaS
Matrícula:6032044-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria Nº.:066/21 de 11/05/2021
Nome:aGriPiNa riBEiro alBUQUErQUE
Matrícula:6019110-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saúde/Juruti
Portaria Nº.:067/21 de 11/05/2021
Nome:lUcilEdE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5494346-3 Período:21/06 a 20/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:069/21 de 11/05/2021
Nome:GENEY lira MorEira da SilVa
Matrícula:5890155-1 Período:15/06 a 29/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:070/21 de 11/05/2021
Nome:Maria NilcE caValcaNTE do rEGo
Matrícula:5900764-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra da Saude/Juruti
Portaria Nº.:113/21 de 17/05/2021
Nome:SilViaNE PErEira da SilVa
Matrícula:57234227-1 Período:07/07 a 05/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEM ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:114/21 de 17/05/2021
Nome:NaZarE do Socorro ViaNa E SilVa
Matrícula:57215709-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:55/21 de 14/05/2021
Nome:Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026-2 Período:15/06 a 29/06/21Exercício:2020
Unidade:16ª Ure/Tucuruí
Portaria Nº.:60/21 de 14/05/2021
Nome:aUrEa SilVa MacEdo alVES
Matrícula:5902349-1 Período:12/07 a 10/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM anunciada chaves/Goianesia

Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:69/21 de 14/05/2021
Nome:EdNa do Socorro ValENTE carValHo
Matrícula:57208681-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM dep. raimundo r. de Souza/Tucuruí
Portaria Nº.:072/21 de 14/05/2021
Nome:Maria raiMUNda MElo da SilVa
Matrícula:57234356-1 Período:01/06 a 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Ver.raimundo de S. coelho/Juruti
aProVaÇÃo EScala dE fÉriaS
Portaria Nº.:3332/21 de 14/05/2021
Nome:BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847-5 Período:17/05 a 31/05/21 Exercício:2020
Unidade:corregedoria/Belem
Portaria Nº.:3251/21 de 13/05/2021
Nome:oliVia doMiNGUES riBEiro
Matrícula: 57211118-1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Santos dumont/Belem
Portaria Nº.:3250/21 de 13/05/2021
Nome:JacQUEliNE PErEira dE BriTo
Matrícula:5901050-1 Período:20/07 a 02/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:3247/21 de 13/05/2021
Nome:WaldEcY aUGUSTo arGolo da SilVa
Matrícula:760439-1 Periodo: 01/07 a 30/07/21Exercicio:2021
Unidade:centro de Educ de Jov Prof luiz octavio Per/Belem
Portaria Nº.:3249/21 de 13/05/2021
Nome:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
Matrícula:5899388-1 Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf S. João Batista/Belem
Portaria Nº.:3248/21 de 13/05/2021
Nome:carMEN SilVia do aMaral SiMoES
Matrícula:5054273-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belem
Portaria Nº.:3246/21 de 13/05/2021
Nome:roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belem
Portaria Nº.:3245/21 de 13/05/2021
Nome:JoilToN caSTro da SilVa
Matrícula:5703751-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE d. Pedro ii/Belem
Portaria Nº.:3244/21 de 13/05/2021
Nome:dENiZE MoraiS doS SaNToS
Matrícula:57192076-2 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3243/21 de 13/05/2021
Nome:MarcoS aNToNio coSTa MaUES
Matrícula:57224824-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:3242/21 de 13/05/2021
Nome:JoÃo PoMPEU PaNToJa
Matrícula:551627-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3233/21 de 13/05/2021
Nome:oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3234/21 de 13/05/2021
Nome:PaTricia liMa PErEira
Matrícula:5152836-4 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3235/21 de 13/05/2021
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belem
Portaria Nº.:3241/21 de 13/05/2021
Nome:MaUro SErGio PiNHEiro
Matrícula:57224194-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EEEfM alm. João faria de lima/Belem
Portaria Nº.:3236/21 de 13/05/2021
Nome:lUcila Maria MarTiNS PErEira
Matrícula:182702-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3240/21 de 13/05/2021
Nome:flaVia aNGElica coSTa doS rEiS
Matrícula:57208464-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3237/21 de 13/05/2021
Nome:MarGarida Maria MENdoNÇa SoarES
Matrícula:466115-1 Período:01/07 a 30/07/2021Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3238/21 de 13/05/2021
Nome:YaSMiN ViEira dE MElo KoUrY
Matrícula:57212319-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
Portaria Nº.:3239/21 de 13/05/2021
Nome:Maria JoSE NaSciMENTo dE aViZ
Matrícula:5361672-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos S. almeida/Belem
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Portaria Nº.:439/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria lUcia rEiS MarTiNS
Matrícula:5229502-2Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar c. rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:436/21 de 22/03/2021
Nome:dEVENir SoUSa Maia
Matrícula:57216816-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:438/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNGEliTa da SilVa
Matrícula:486680-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:437/21 de 22/03/2021
Nome:lorENa PiNHEiro MErcES
Matrícula:57212090-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Esc de artes S. lucas/castanhal
Portaria Nº.:447/21 de 22/03/2021
Nome:roSilENE carValHo PrESTES
Matrícula:57217574-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:446/21 de 22/03/2021
Nome:SilVia roGEria SoarES oliVEira
Matrícula:57217491-1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:441/21 de 22/03/2021
Nome:lUZia do Socorro fErrEira dE liMa
Matrícula:762547-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:442/21 de 22/03/2021
Nome:NaTaliNa dE JESUS MariNHo carValHo
Matrícula:57217564-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:444/21 de 22/03/2021
Nome:MaricElia SoUSa lEal
Matrícula:57217478-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:443/21 de 22/03/2021
Nome:EWErToN lUiZ SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57217523-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:427/21 de 22/03/2021
Nome:lEidiMar rEiS da SilVa
Matrícula:57212736-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:430/21 de 22/03/2021
Nome:Maria do Socorro da SilVa alBUQUErQUE
Matrícula:57209836-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:429/21 de 22/03/2021
Nome:Maria aNdradE do NaSciMENTo
Matrícula:57211996-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:428/21 de 22/03/2021
Nome:aNToNia criSTiNa MElo da SilVa
Matrícula:57209607-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:431/21 de 22/03/2021
Nome:JEaN PaUlo da SilVa riBEiro
Matrícula:57209847-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:432/21 de 11/03/2021
Nome:aNToNio SEBaSTiao MElo dE SoUSa
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:458/21 de 10/05/2021
Nome:aNToNia BaTiSTa PErEira dE oliVEira
Matrícula:514039-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE João Gabriel/Sta Maria do Pará
Portaria Nº.:434/21 de 22/03/2021
Nome:MarilENE BaNdEira doS SaNToS
Matrícula:980919-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:433/21 de 22/03/2021
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209673-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:1022/21 de 12/05/2021
Nome:HEldEr do NaSciMENTo aSSUNÇÃo
Matrícula:57197557-2 Período:05/06 a 19/06/21Exercício:2019
Unidade:EE inacio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria Nº.:435/21 de 22/03/2021
Nome:Maria SUEli MoNTEiro dE aMoriM
Matrícula:57214156-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar cout rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:098/21 de 11/05/2021
Nome:rodriGo HEUSNEr
Matrícula:57214143-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:099/21 de 11/05/2021
Nome:MariNES MarTiNS da SilVa
Matrícula:5954800-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Mons. augusto dias Brito/floresta do araguaia

Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:80/21 de 07/05/2021
Nome:EliSoMar da SilVa ViEira
Matrícula:57212078-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/ Tucuruí
Portaria Nº.:110/21 de 04/05/2021
Nome:MarcoS cEZar da crUZ
Matrícula:57213886-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:038/21 de 19/04/2021
Nome:dENiVal SilVa da cUNHa
Matrícula:5948453-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia (anexo iV)
Portaria Nº.:01/21 de 05/05/2021
Nome:roSilENE SoUZa alaMar
Matrícula:57210321-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Umarizal/cachoeira do arari
Portaria Nº.:008/21 de 15/05/2021
Nome:roBErTo TalfiN BorGES doS SaNToS
Matrícula:5896568-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade:12ª Ure/itaituba
Portaria Nº.:014/21 de 21/01/2021
Nome:dEiVa alVES do carMo
Matrícula:57214250-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:016/21 de 21/01/2021
Nome:EliZEUda roSENo MacHado
Matrícula:57210344-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:019/21 de 21/01/2021
Nome:HaMilToN NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57217602-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:023/21 de 21/01/2021
Nome:Maria ElMa PorTEla PErEira
Matrícula:57210343-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.:033/21 de 12/04/2021
Nome:aNaMar coSTa crUZ
Matrícula:5900002-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria Nº.:045/21 de 22/01/2021
Nome:aNToNia SUEli SoUSa
Matrícula:57220771-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba/anexo i
Portaria Nº.:046/21 de 22/01/2021
Nome:MoiSES crUZ coSTa
Matrícula:5947905-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria do Socorro Jacob/itaituba (anexo ii)
Portaria Nº.:055/21 de 22/01/2021
Nome:flEdSoN NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:57210330-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:058/21 de 22/01/2021
Nome:MoNica EdiTH MUllEr
Matrícula:57210320-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov. Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.:074/21 de 26/01/2021
Nome:idaGNa SoUZa cordEiro
Matrícula:57224332-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:078/21 de 26/01/2021
Nome:aNdrEia PErEira roSa
Matrícula:5947903-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:080/21 de 08/02/2021
Nome:dioNElio araUJo raMoS
Matrícula:57219864-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/ itaituba
Portaria Nº.:087/21 de 22/01/2021
Nome:lUciaNa SilVa BoTElHo
Matrícula:57214220-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:090/21 de 22/01/2021
Nome:SUliaNE alVES doS SaNToS
Matrícula:57211007-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc isaac Newton/itaituba
Portaria Nº.:098/21 de 04/02/2021
Nome:EdiVaN PErEira daS NEVES
Matrícula:57217619-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareaganga
Portaria Nº.:099/21 de 04/02/2021
Nome:raYK lENE MaGalHaES rocHa
Matrícula:5905314-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria Nº.:103/21 de 22/01/2021
Nome:aNa arlETE fErrEira doS aNJoS
Matrícula:57214098-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Marias das Gracas Esc. cerqueira/itaituba
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Portaria Nº.:106/21 de 22/01/2021
Nome:MErYaNE daMaScENo da SilVa
Matrícula:5905306-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Escola Estadual de Educ Tecnol/EETEPa/itaituba
Portaria Nº.:111/21 de 22/01/2021
Nome:JociVaNio BarBoSa araUJo
Matrícula:5889488-2 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:117/21 de 22/01/2021
Nome:Maria EUNicE da SilVa ValETiM
Matrícula:5948418-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria das Gracas Esc cerqueira/itaituba
Portaria Nº.:134/21 de 22/02/2021
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Portaria Nº.:059/21 de 12/05/2021
Nome:alZiNEia dE aZEVEdo fariaS
Matrícula:6032044-1 Período:01/06 a 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria Nº.:066/21 de 11/05/2021
Nome:aGriPiNa riBEiro alBUQUErQUE
Matrícula:6019110-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saúde/Juruti
Portaria Nº.:067/21 de 11/05/2021
Nome:lUcilEdE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5494346-3 Período:21/06 a 20/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:069/21 de 11/05/2021
Nome:GENEY lira MorEira da SilVa
Matrícula:5890155-1 Período:15/06 a 29/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra. da Saude/Juruti
Portaria Nº.:070/21 de 11/05/2021
Nome:Maria NilcE caValcaNTE do rEGo
Matrícula:5900764-1 Período:16/06 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf N. Sra da Saude/Juruti
Portaria Nº.:113/21 de 17/05/2021
Nome:SilViaNE PErEira da SilVa
Matrícula:57234227-1 Período:07/07 a 05/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEM ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:114/21 de 17/05/2021
Nome:NaZarE do Socorro ViaNa E SilVa
Matrícula:57215709-1 Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:55/21 de 14/05/2021
Nome:Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026-2 Período:15/06 a 29/06/21Exercício:2020
Unidade:16ª Ure/Tucuruí
Portaria Nº.:60/21 de 14/05/2021
Nome:aUrEa SilVa MacEdo alVES
Matrícula:5902349-1 Período:12/07 a 10/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM anunciada chaves/Goianesia
Portaria Nº.:63/21 de 28/04/2021
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa
Matrícula:57214447-1 Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:69/21 de 14/05/2021
Nome:EdNa do Socorro ValENTE carValHo
Matrícula:57208681-1 Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM dep. raimundo r. de Souza/Tucuruí
Portaria Nº.:072/21 de 14/05/2021
Nome:Maria raiMUNda MElo da SilVa
Matrícula:57234356-1 Período:01/06 a 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Ver.raimundo de S. coelho/Juruti
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:3253/2021 de 13/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00054/2021 de 03/05/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/07/2021 a 14/08/2021, ao servidor adENil 
Maria alBUQUErQUE da SilVa, matricula nº 5593441/3, Professor, lota-
do na EEEfM. Padre José Nicolino de Souza-sede/oriximiná, referente ao 
exercício de 2021, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:3255/2021 de 13/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2529/2021 de 30/04/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, a servidora EVEliNE 
doS SaNToS JardiM, matricula nº 57211607/1, assist. administrativo, 
lotada na EEEfM. conego Batista campos/ananindeua referente ao exercí-
cio de 2020, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 657390

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 034/2021, 14 de Maio de 2021.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 013/2021-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa 
alfa E oMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirElli.

o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla 
dÉciMa SEGUNda, relativo ao contrato nº 013/2021-UEPa (PaE nº Nº 
2019/593535 –UEPa), rESolVE:
art. 1° - Nomear a servidora caMila doS SaNToS PaNToJa, lotada na 
coordenação de Engenharia e arquitetura/UEPa, para exercer o cargo de 
Fiscal do Contrato nº 013/2021, firmado entre UEPA e a empresa ALFA E 
ÔMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirEli.
art. 2º o objeto do referido contrato é a Execução, pela coNTraTada, dE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa oficiNa orToPÉdica No cEr ii/
UEfTo/UEPa/Pa, o prazo de vigência do contrato é de 210 (duzentos e 
dez) dias, contados a partir da assinatura do instrumento, podendo ser 
prorrogado por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 14 de Maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 657170

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2019/593535 - UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 013/2021 – UePa
claSSificaÇÃo: obra
oBJETo: contratação de empresa para executar serviços de construção de 
uma oficina ortopédica no CER II/UEFTO/UEPA.
Valor ToTal: r$ 507.212,80 (Quinhentos e sete mil, duzentos e doze 
reais e oitenta centavos),
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 17/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 12/12/2021
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 01/2021-cEl/UEPa
ModalidadE: ToMada dE PrEÇoS
orÇaMENTo
funcional Programática – 907582
Natureza da despesa – 449051
fonte de recursos – 034907427
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 31.391.809/0001-15
EMPrESa: alfa E oMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirElli
loGradoUro: av. Senador lemos, 791, Sala 410
Bairro: Umarizal
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.050-000
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 657166

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

N° do Processo oriGiNaL: 2019/139032
N° do ProcESSo PaE: 2021/322685
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 015/2019
Nº TErMo: 4
claSSificaÇÃo: oUTro
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência do contrato n° 015/2019 por 
mais 12 meses e reajuste no percentual de 23%.
iNÍcio da ViGÊNcia: 15/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 14/05/2022
Valor: r$ 722.574,91
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868/ 
74201.12.364.1506.8870 / 74201.12.364.1506.8471
Elemento de despesa: 339033
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
coNTraTado:
NoME: aTlaNTa rENT a car lTda
PErSoNalidadE: JUrÍdica
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cNPJ Nº: 01.135.910/0001-44
loGradoUro: rua oliveira Belo, 840
Bairro: Umarizal
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66050-380
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 656947

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 724/2021, de 18 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: MoToriSTa
Nome: daVi diaS SoUSa JUNior
Matrícula funcional: 57216426/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 725/2021, de 18 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: loidE fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 5093899/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
lEoNY lUiS loPES NEGrÃo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 657164

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 719/2021, de 18 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 Constituição de Dados Etnográficos.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo GEraldo do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: MaNoEl riBEiro dE MoraES JUNior
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal:57233052/1
daTa iNicio: 13.05.2021
daTa TÉrMiNo: 04.06.2021
QUaNTidadE: 22 e ½ (vinte e duas e meia)
Portaria N° 720/2021, de 18 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 treinamento e avaliação do servidor de mapas.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: NElSoN VEiGa GoNcalVES
carGo: ProfESSor adJUNTo,
id. fUNcioNal:5036208/2
daTa iNicio: 25.05.2021
daTa TÉrMiNo: 11.06.2021
QUaNTidadE: 17 e ½ (dezessete e meia)
Portaria N° 721/2021, de 18 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 treinamento e avaliação do servidor de mapas.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: Joao SErGio dE SoUSa oliVEira
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE,
id. fUNcioNal: 57176004/2
daTa iNicio: 25.05.2021
daTa TÉrMiNo: 11.06.2021
QUaNTidadE: 17 e ½ (dezessete e meia)
Portaria N° 722/2021, de 18 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 treinamento e avaliação do servidor de mapas.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: Erica fEio carNEiro NUNES
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5857813/4
daTa iNicio: 25.05.2021
daTa TÉrMiNo: 11.06.2021
QUaNTidadE: 17 e ½ (dezessete e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 657095

.

.

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

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 270/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/429875
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 15/06/2021 a
14/07/2021, correspondente ao triênio de 02/10/2010 a 01/10/2013, para 
a servidora, MEri oNicE MoraES doS SaNToS, Matrícula nº 57233812/1, 
carGo: Técnica de Enfermagem, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 657010

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 277/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/519075
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 6.500,00 (SEiS Mil E
QUiNHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), Vinicius amaral duarte 
da costa, Matrícula: 81015676, para atender despesas do aBriGo PadrE 
BrUNo SEcHi.
87101- 08.244.1505-8860 0107 243.153
dESPESa: : 3390 30 r$ 6.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 274/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/515164
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$: 500,00 (QUiNHENToS 
rEaiS), em favor do(a) servidor(a) fraNcY GaBriEla MarQUES dE 
cHaUMoNT , matricula 80845399, coordENadora, para atender despe-
sas dE SUPorTE da ViaGEM Para oriXiMUNa E SaNTarEM.
43105- 11.333.1504.8950 0101 266.734
dESPESa: : 339033 r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 276/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/511213
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais), 
em favor do (a) servidor (a), luís Guilherme cardoso dantas, Gerente, Ma-
trícula: 54189624, para atender despesas com a infraestrutura do evento: 
lançamento do Programa de aquisição de alimentos – Paa – modalidade: 
compra com doação simultânea – Execução estadual 2020, que acontecerá 
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no dia 24/05/2021 das 9h00 às 12h00, no auditório da Escola de Gover-
nança – EGPa.
43101- 08.244.1505.8396 0101 267.051
dESPESa: : 339039 r$ 800,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 278/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/513570
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 2.250,00 (doiS dUZEN-
ToS E ciNQUENTa rEaiS), em favor do (a) servidor (a), carloS fEliPE 
MoTa Bordalo, Matrícula: 80845516, para atender despesas Para for-
NEciMENTo dE laNcHE QUE SErÃo SErVidoS Na oficiNa dE liBraS 
( 70 PESSoaS).
87101- 08.242.1505.8861 0107 233.296
dESPESa: : 3390 30 r$ 2.250,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 657169
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Portaria Nº 279/2021 – 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 2021/515037
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
PEdro lUcio SaNTa roSa da lUZ, matrícula nº 55587628, dirETor E 
fraNcY GaBriEla MarQUES, coordENadora, matrícula nº 80845399, 
que se deslocaram ao município de SaNTarEM E oriXiMiNa, para HaBili-
Tar E oriENTar TEcNicoS
Na PlaTaforMa EMPrEGa MaiS BraSil , no período de 14/06/2021 a 
19/06/2021
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 273/2021 – 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 2021/488891
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEiro, motorista, matrí-
cula nº 5938895/1, PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº 
5946524/3, assessor e Sr. adoNai do Socorro da crUZ GoNÇalVES, 
matrícula nº 57231288/3, diretor de assistência Social que se deslocaram 
ao município de concórdia do Pará, para Participar de reunião sobre os 
Programas de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda com a Gestão 
Municipal, no período de 07/05 à 09/03/2021.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 268/2021 – 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 2021/502621
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Classificação Orçamentária:
adriano Pires Monteiro Júnior, colaborador eventual/Engenheiro ci-
vil, o qual se deslocará ao município de acará/Pa no período de 24/05 
a 28/05/2021, com objetivo de promover a inclusão sócioprodutiva das 
famílias em situação de vulnerabilidade social no município.
43101- 08.244.1505.7678 0101 261.877 339036
egistre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 272/2021 – 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 2021/473778
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
Maria Elizabete coelho das Neves, psicóloga, matrícula 5151430/1que irá 
ao município de Moju/Pa no dia 18/05/2021, com o objetivo de realizar o 
desligamento de uma usuária deste abrigo, fazer contato com os familiares 
da mesma e com a rede de serviços do município
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505-8860 0107006357 216.582 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 271/2021 – 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 2021/473726
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
Paulo Marcelo Brito da Silva, motorista/colaborador eventual, que irá ao 
município de Moju/Pa no dia 18/05/2021, com o objetivo de conduzir o 
veículo com técnica e acolhida para proceder o desligamento da usuária 
deste abrigo, fazer contato com os familiares da mesma e com a rede de 
serviços do município
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505-8860 0107 216.582 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 657013

oUtras MatÉrias
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da errata
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 26/2018/SEaSTEr
diario oficial Nº 34.280 dE 14/07/2020
Protocolo: 560920

Protocolo: 657206

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 301/2021-GP/FasePa de 18/05/2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE 33771 de 02 de 
janeiro de 2019, e considerando a lei Estadual nº 7.794 de 14 de janeiro 
de 2014 e no decreto nº 1.047 de 05 de maio de 2014 que regulamenta a 
Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducativa – GDAS.
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rESolVE:
art. 1º. Tornar público as Metas para avaliação institucional da faSEPa, previstas para o segundo quadrimestre de 2021, compreendido no período de 
16 de maio de 2021 a 15 de setembro de 2021, referente ao processo de avaliação de desempenho, conforme anexos i e ii que fazem parte integrante 
desta Portaria.
Art. 2º. O resultado das metas será apresentado à Comissão através de relatório sucinto e específico das atividades realizadas e/ou o produto informado 
para o cumprimento das metas estabelecidas;
art. 3º. a comissão de avaliação de desempenho divulgará através do site da faSEPa (www.fasepa.pa.gov.br) ou por outro meio idôneo os esclarecimen-
tos para desenvolvimento da avaliação pelos gestores.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo da criaNÇa E do adolEScENTE do Pará
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

aNeXo i
METaS  - 2º ciclo - 16.05.2021 a 15.09.2021 - SEdE adMiNiSTraTiVa

SETorES METaS PoNToS

PrESidÊNcia 
1-formalizar Termos de cooperação com instituições públicas e/ou privadas. 35

2-Visitar todas as Unidades da faSEPa no quadrimestre. 35

GaBiNETE da PrESidÊNcia
1- acompanhamento de prazos de processos e solicitações do Processo administrativo Eletrônico - PaE, através da planilha do excel com contagem de tempo. 35

2-Elaboração e revisão de ofícios encaminhados pelas Gerências e Coordenações com objetivo de padronizar os documentos oficiais. 35

aSSESSoria da PrESidÊNcia

1 - Prestar assessoramento técnico a Presidência pertinentes às atividades internas e externas da faSEPa; 10

2 -Participar de reuniões técnicas e administrativas e/ou de comissões internas, quando convocadas; 10

3- Prestar assessoramento técnico à Presidência sob a forma de estudos, pesquisas, relatórios, pareceres e notas técnicas e/ou administrativas, consolidando as informações em 
nível global; 10

4 - Propor normatizações e procedimentos em assuntos afetos à Presidência; 10

5 - Propor ações de melhoria na condução das ações, atividades e rotinas das diretorias da faSEPa; 10

6 - analisar e revisar os relatórios institucionais da fasepa; 10

7 - acompanhar e apoiar a Presidência na formalização de parcerias institucionais; 10

ProJUr 1- Elaboração de material com as principais alterações da Nova lei de licitação nº 14.133/2021; 70

ProTocolo 
1 - Gerenciamento de processos no PaE com a realização de tramitação no prazo de 24 horas úteis; 35

2 - acompanhamento de prazo de documentos e objetos encaminhados aos correios; 35

aSPad

1 - conclusão de 10 (dez)processos administrativos disciplinares no período do quadrimestre; 40

2- análise prévia de 10 (dez)processos que estão aguardando instauração no período do quadrimestre; 15

3- digitalização de 10 (dez) processos que estão aguardando instauração no período do quadrimestre; 15

aScoM
1- Produção e diagramação de folder institucional informativo de apresentação da faSEPa; 40

2 - Briefing para o novo Site da FASEPA; 30

cci

1 – Participar das reuniões de avaliação do fluxograma de habilitação existente; 25

2 –  apresentar relatório mensal de ações da cci; 25

3 – coordenar e apresentar o relatório sobre andamento dos processos originados na plataforma do Sic.Pa 20

cPl
1 – Elaboração até 03 editais de pregão eletrônico, referente ao período do quadrimestre; 35

2 – Elaboração de relatório de acompanhamento dos processos licitatórios para melhor gestão e acompanhamento da situação e andamento dos processos; 35

daf 
1 – remeter à Presidência relatório mensal consolidado de ações executadas pela diretoria administrativa e financeira e setores vinculados; 35

2 – Coordenar as reuniões de avaliação do fluxograma de habilitação existente; 35

GErad -SETorES ViNcUladoS -GalMoX/GEcoN/
GPaT/GMaP/GZET/GiNfo/GSErV/GErEM

1 – Participar das reuniões de avaliação do fluxograma de habilitação existente; 35

2 –  apresentar relatório mensal de ações da GErad e Gerências vinculadas; 35

SETor dE diáriaS/PaSSaGENS

1 – realizar reunião presencial com as UaSES da região de Marabá  para orientação acerca dos procedimentos de solicitação de diárias, Passagens e Suprimentos de fundos; 20

2 - realizar reunião por videoconferência com as Unidades do ciaM Marabá, ceseba e Semi Santarém, para orientação acerca dos procedimentos de solicitação de passagens e 
diárias. 25

3 – Emitir Relatório acerca das dificuldades do setor para o prosseguimento das solicitações de diárias e passagens. 25

GErÊNcia dE PlaNEJaMENTo orÇaMENTário(-
NUPlaN)

1 - Participar das reuniões de avaliação do fluxograma de habilitação existente; 35

2 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 35

GEfiN - SETorES  ViNcUladoS - GEf/GEo/GPc

1 – Participar das reuniões de avaliação do fluxograma de habilitação existente; 25

2 – apresentar relatório mensal de ações da GfiN e Gerências vinculadas; 25

3 – realizar videoconferência com os gestores e administrativos das unidades de atendimentos socioeducativo, para esclarecer a rotina ao solicitar a despesa com suprimentos de 
fundos; 20

GrH- SETorES ViNcUladoS - GPaG E GEMPES

1 – Construir os fluxogramas de rotinas das Gerências existentes; 30

2 – Participar das reuniões de avaliação do fluxograma de habilitação existente; 20

3 – apresentar relatório mensal de ações da GrH e Gerências vinculadas; 20

NGP 

1 – Participar da realização do PSS 01/2021; 25

2 – Apresentar relatório de servidores com suspeita ou confirmação de COVID; 20

3 – avançar no formato de formação online para os servidores, atingindo 30% de servidores com a formação em segurança orgânica. 25
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dirEToria dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo/
daS(crEaM/caSE/NPr)

1-Realização de 02 (duas) Oficinas para Capacitação e Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo na Região do Marajó,  municípios de Portel e Curralinho, com 
participação dos atores do Sistema de Garantia de direitos; 10

2- Realização de 02 (duas) Oficinas para Capacitação e Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo na Região do Guamá,  municípios de Vigia e São Caetano de 
odivelas, com participação dos atores do Sistema de Garantia de direitos; 10

3-Promover Oficinas de Introdução às Práticas Restaurativas e Comunicação não Violenta com servidores das Unidades: CJM, CIAM MARABÁ e UASE Benevides; 10

4-implementar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto Maleta Juventude nas Unidades Socioeducativas; 10

5-realizar o 2º Encontro de Gestores para avaliação e assessoramento técnico do Planejamento 2021; 10

6-Realizar da Oficina de Instrumentais e Técnicas do trabalho profissional: Estudo Social em foco na socioeducação 10

7-Participação na formação continuada dos novos servidores do PSS. 10

NÚclEo dE PlaNEJaMENTo E ProJEToS/NPP
1 – Elaborar os relatórios situacionais e de diagnóstico do SiGPlaN; 35

2 – apresentar relatório mensal de ações da Gerências vinculadas ao NPP. 35

aNeXo ii
METaS daS UNidadES aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo - 2º ciclo - 16/05/2021 a 15/09/2021

UaSES METaS PoNToS

aPoENa

1-assegurar a realização de 02 (dois) encontros utilizando a metodologia das práticas restaurativas; 15

2-assegurar a realização de 02 (dois) Encontros formativos com temáticas pertinentes ao trabalho socioeducativo, sendo 01 (um) encontro sobre Saúde e Nutrição e 01 (um) encontro sobre 
Primeiros Socorros; 15

3-Assegurar a execução e acompanhamento de Oficinas Socioeducativas e Projetos de Musicalização e Esporte; 20

4-apoiar aos eventos internos e externos, realizados conforme calendário nas Unidades e instituições. 20

aNaNiNdEUa

1-laborar temas referente à Garantia de diretos da crianças e adolescentes, integrando 100% de Socioeducandos a temas alusivos ao dia: 18 de maio, dia Nacional de combate ao abuso e 
Exploração Sexual de crianças e adolescentes e ao dia 12 de junho, dia Mundial de comabate ao Trabalho infantil e Proteção ao Trabalho do adolescente; 20

2-Inserção de 100% dos Socioeducandos em Curso Profissionalizante EAD; 15

3-Inserção de 100% dos Socioeducandos da fase Intermediária e Conclusiva em curso profissionalizante no Sistema S; 15

4-capacitação para toda comunidade socioeducativa sobre o tema: “comunicação não Violenta”, em parceria com daS/NPr. 20

BENEVidES

1-Garantir 100% de inserção dos Socioeducandos NÃO ALFABETIZADOS no Projeto de Leitura na metodologia das oficinas de Letramento e Letrart ; 20

2-Garantir participação de 100% dos socioeducando no projeto Orientação Profissional para o Mundo do Trabalho na Socioeducaçao; 30

3-Garantir a participação de 100% dos socioeducando das fases intermediária e conclusivas nos Cursos Profissionalizantes. 20

caS-icoaraci

1-assegurar a realização de 04 (quatro) eventos utilizando as Práticas restaurativas, sendo 02 (duas, para os socioeducandos, 01 (uma) com os familiares e 01 (uma) com servidores; 15

2-Promover na unidade o projeto “Orientação e Enfrentamento ao uso de Drogas”, buscando parcerias para realizar palestras, oficinas, visitas e discussões com entidades que realizam 
trabalhos sobre sobre o tema; 15

3-Efetivar a orientação técnica quanto ao estudo das fases de atendimento segundo a modalidade de Semiliberdade com garantia do ritual de passagem de fases dos socioeducandos; 20

4-Promover a continuidade da roda de conversa com os servidores sobre a Semiliberdade, reforçando o papel educativo, os procedimentos internos e as atribuições de cada colaborador no 
processo da medida. 20

caSf

1-realizar roda de conversa referente a processo de segurança no ambiente socioeducativo, considerando aspectos sociopedagógicos, estruturais e de saúde, com 100% (cem por cento) dos 
servidores, por categoria; 30

2-realizar no minimo 01 (uma) reunião com 100% dos servidores, por categoria, com o objetivo de alinhar e garantir a organização do trabalho, por plantão, utilizando a metodologia das 
Práticas restaurativas; 30

3-Inserir e Acompanhar 100% das socioeducandas em atividades de qualificação (Cursos/Projetos - ON-LINE-EAD), observando o protocolo de segurança de enfrentamento à COVID-19, após 
a imediata entrada de socioeducandas na Unidade. 10

cEfiP
1-realizar o circulo de acolhimento de 100% das socioeducandas que adentrarem na Provisória, atendendo todas as medidas sanitárias; 35

2-realizar 02 (duas) assembléias no quadrimestre com as adolescentes. 35

cESEf

1-Garantir 100% das Socioeducandas em cursos; 20

2-Realizar Oficina de Artesanato com Adolescentes e seus Familiares, respeitando o distanciamento social; 15

3-realizar 01 (um) evento utilizando a metodologia das Práticas restaurativas junto com a comunidade socioeducativa; 15

4-Garantir 01 (um) evento utilizando a metodologia das Práticas restaurativa com as Socioeducandas visando a melhoria das relações interpessoais. 20

cESEM

1-realizar no minimo 01 (uma)reunião com 100% dos servidores por setores, com o objetivo de fortalecer a gestão democrática; 30

2-Garantir no minimo 01 (um) trabalho de grupo semanalmente com adolescentes abrangendo mensalmente as principais areas de desenvolvimento (pedagógico, social, psicológica e de 
saúde); 20

3-realizar 05 (cinco) circulos de compromisso com servidores como o Tema: Saúde do Trabalhador. 20

cSEBa

1-Executar 90% o que foi planejado nas agendas
Pedagógicas Mensais que compreenderem o respectivo

quadrimestre, envolvendo toda equipe da unidade
cSEBa;

20

2-Garantir a efetivação de matrícula escolar e inserção de 90% dos socioeducandos na escolarização de modo virtual, com aulas remotas; 20

3-realizar 03 (três) encontros de formação continuada
para socioeducadores, abordando temas relevantes para
prática do atendimento socioeducativo, obedecendo ao

art. 28 e aos protocolos sanitários gerais do decreto nº 793/2021 - GaP/PMS (Prefeitura Municipal de Santarém), de 16 de abril de 2021, que delibera bandeiramento laranja na região do 
Baixo amazonas;

20

4-assegurar 03 (três) encontros de fortalecimento de
vínculos familiares de forma virtual, com famílias locais e de outros municípios. 10

cJM

1-Capacitação técnica na área das Práticas Restaurativas, com o objetivo de qualificar o corpo técnico para atuar dentro do processo socioeducativo; 30

2-Trabalhar temáticas em grupo relacionado a sexualidade, drogas e responsabilização; 20

3-Promover Encontro com representações das categorias de servidores, sobre os instrumentais legais da socioeducação. 30
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 177, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 519935/2021.
oBJETiVo: custear despesas de pequeno vulto com alimentação, de ado-
lescente, custodiado no cSEBa, durante viagem ao município de iTaiTUBa/
Pa, no período de 30 a 31/05/2021.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8394
Projeto atividade: 68.8394
ação: 231208
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – consumo (alimentação) – r$ 100,00
SErVidorES: adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS, PSicÓloGa, Ma-
tricula 5956352/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 15 (quinze) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657192
Portaria Nº 178, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 519808/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos no cSEM.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$ 300,00
SErVidorES: Marcio WillaMES PErEira da SilVa, MoNiTor, Matri-
cula 54189625/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657209

diÁria
.

Portaria Nº 172, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 509053/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: roNdoN do Pará/Pa.
PErÍodo: 12/05/2021 a 12/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: lUcilÉia cardoSo caValcaNTE, PEdaGoGa, Matricu-
la 5918798/3, e HErNaNdES dE liMa PriMo, MoToriSTa, Matricula 
55586277/5.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657118
Portaria Nº 174, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 516926/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM, conforme justificado.

oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: caMETá/Pa.
PErÍodo: 21/05/2021 a 22/05/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: JoSUÉ araÚJo dE SoUSa, aSSiSTENTE Social, Matricu-
la 54195516/1, e WilSoN SoarES doS SaNToS, MoToriSTa, Matricula 
8401143/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657180
Portaria Nº 176, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 519935/2021.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no cSEBa, em audiência 
designada judicialmente.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa – dESTiNo: iTaiTUBa/Pa.
PErÍodo: 30/05/2021 a 31/05/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS, PSicÓloGa, 
Matricula 5956352/1, rafaEl caMPoS caSTro, MoNiTor, Matricu-
la 5931536/2, e rafaEl caMPoS corrÊa, MoToriSTa, Matricula 
5956567/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657190
Portaria Nº 173, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 498423/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I (CJM), conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: oEiraS do Pará/Pa.
PErÍodo: 18/05/2021 a 21/05/2021. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: Naiara criSTiNa PaZ HENriQUE, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 70096693/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657175
Portaria Nº 175, de 17 de maio de 2021.
Processo nº 519741/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM, aos familiares em 
cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 15/05/2021 a 15/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, e WaNdSoN JÚNior da SilVa SoUTo, Mo-
ToriSTa, Matricula 5956433/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657165

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 298 de 18 de Maio de 2021 - resoLVe: 
i – EXclUir da servidora filoMENa SoarES dE araUJo, matrícula nº. 
3199274/1, cargo PEDAGOGA, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, o 
percentual de 30% (trinta por cento), a partir de 01.05.2021.
ii – coNcEdEr ao servidor aNdrE lUiS liMa caValcaNTE, matrícula nº. 
5938317/1, cargo AGENTE DE ARTES PRATICAS, a Gratificação de Tempo 
integral - GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 
01.05.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 657047

ciJaM 

1-Promover encontros, com representantes das categorias de servidores, sobre as práticas socioeducadoras; 20

2-Fortalecer a participação das categorias (monitoria, enfermagem e técnica) na oficina de elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento) por meio de estudo de caso; 30

3-Promover 02 (dois)encontros com socioeducandos e familiares por meio da metodologia das práticas restaurativas. 20

ciaM MaraBá

1-Participação de 80% de Socioeducandos nos cursos Ead; 30

2-realizar 02 (duas) assembléias com Socioeducandos; 20

3-Garantir a participação de 100% dos socioeducandos no ProjetoOorientação Profissional para o Mundo do Trabalho na Socioeducação. 20

ciaM SidEral
1-Garantir a realização de 04 (quatro) Encontros formativos com as famílias da região Metropolitana; 35

2-Garantir a participação da Monitoria na atividades de cunho sociopegógico (treino funcional, educação socioambiental, musicalização, dentre outras). 35

caS ii - NoVa SEMiliBErdadE

1-Garantir a inserção de 70% dos Socioeducandos em cursos e oficinas profissionalizantes (Presencial ou EAD); 30

2-Garantir 04 (quatro) atividades de grupo com os socieducandos nos moldes das Práticas restaurativas; 20

3-Garantir palestra mensal de prevenção e promoção de saúde física e mental. 20

SaS

1-Promover 02 (dois) circulos restaurativos com a comunidade socioeducativa - adolescentes custodiados; 20

2-realizar 05 (quatro) rodas de dialogo com servidores da unidade com temas voltados para o fortalecimento do atendimento socioeducativo; 30

3-Garantir atendimento de 40% das familias dos adolescentes/jovens na custódia. 20

SEMi SaNTarÉM

1-Garantir a matricula de 100% dos socioeducandos na rede pública de ensino; 20

2-Garantir participação de 100% dos socioeducandos no Projeto Orientação Profissional para o Mundo do Trabalho na socioeducaçao; 30

3-realização de 03 (três)ações de saúde para os socioeducandos. 20

lUiZ cElSo da SilVa  
PrESidENTE  

Protocolo: 657355
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria N0 181/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 03 de maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o processo 2021/41778;
rESolVE:
designar os servidores a seguir relacionados para compor a comissão do 
Processo Seletivo de Estagiário, visando atender a necessidade da Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH:
PrESidENTE
Marconi Moutinho ramos Júnior (gerente de gestão de pessoas) – matrícu-
la funcional nº. 6113171/2.
VicE-PrESidENTE
Maria de Fátima Peixoto Carvalho (diretora administrativa e financeira) – 
matrícula funcional n.º 181366/2.
MEMBroS
Vanessa cunha farias (assessor Especial ii) – matrícula funcional nº 57220877/3;
renata de fátima Moraes Borges (assistente administrativo) – matrícula 
funcional nº. 8094286/1;
Júlio cézar dos Santos leal (assistente administrativo) – matrícula funcio-
nal nº. 57230890/1;
lucienne Karla Teixeira Josino da costa (assistente administrativo) – ma-
trícula funcional n.º 57202433/1;
Benedito raul Sacramento cunha (assistente administrativo) – matrícula 
funcional n.º 54181872/2.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 657202

oUtras MatÉrias
.

ata da reUNiÃo eXtraordiNÁria do coNseLHo estadUaL de 
deFesa dos direitos diFUsos – ceddd Nº 01/2021
aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas 
da manhã, na Sede da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos 
– SEJUdH, situada à rua Vinte e oito de Setembro, n° 339 – Bairro cam-
pina, Belém/Pa, realizou-se a reunião ordinária do conselho Estadual de 
defesa dos direitos difusos – cEddd, em formato híbrido – presencial e 
virtual – em função da Pandemia de covid 19, tendo como pauta : i) auto-
rização de pagamento de despesas administrativas com recursos do fundo 
Estadual de defesa dos direitos difusos - fEddd, ii) o que ocorrer, iii) 
Encaminhamentos. E, com a participação presencial das seguintes institui-
ções: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, representada 
pelo Presidente do conselho e Secretário de Estado de Justiça e direitos 
Humanos, Senhor José francisco de Jesus Pantoja Pereira, a diretora ad-
ministrativa e financeira da SEJUdH, Senhora Maria de fátima Peixoto 
carvalho, a coordenadora administrativa e financeira da SEJUdH, a Se-
nhora Sabrina Nathachi Souza Virgolino, a assistente administrativa do 
Núcleo de Planejamento da SEJUdH, a Senhora ana clara rodrigues do 
Nascimento, as secretárias de conselho da SEJUdH, Senhora ingride Kari-
me Soares dias e Viviana costa fernàndez  e na modalidade virtual, o 
Senhor Eliandro José Kogempa Barbosa, diretor do ProcoN/Pa, a Senhora 
Soraia Melissa failache Soares, técnica do ProcoN/Pa, o Senhor Edson 
costa, técnico do ProcoN/Pa, o Senhor José frutuoso de castro, conse-
lheiro Titular da associação de Educação, cultura, Proteção e defesa do 
consumidor, contribuinte e Meio ambiente do Brasil – adEcaMBraSil e a 
Senhora Maria do Perpétuo Socorro Garcia castro, conselheira suplente da 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad. Às dez 
da manhã, houve a primeira convocatória, às dez e trinta a segunda con-
vocatória, e às dez horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente do 
conselho Estadual de defesa dos direitos difusos deu início a reunião abor-
dando o primeiro ponta da pauta: pagamento de despesas administrativas 
com recurso do fEddd, e passou a palavra à Senhora fátima carvalho da 
dafiN da SEJUdH, que saudou os presentes e destacou que a reunião ti-
nha a finalidade de esclarecer exatamente quais as despesas administrati-
vas que no seu entendimento, seriam todas as despesas referentes as 
vinte e uma ações aprovadas pelo conselho para a execução em 2021, 
destacando que entende que todas as despesas administrativas são ine-
rentes, e que o pagamento deveria ser da mesma forma dos anos anterio-
res, e solicitou dos senhores conselheiros presentes, a autorização das 
referidas despesas. o Secretário José francisco de Jesus Pantoja Pereira 
tomou a palavra e esclareceu que na penúltima reunião do cEddd havia 
uma autorização para o pagamento das despesas pelo fEddd, e que na 
última reunião o mesmo assunto fora colocado em pauta e que pela sua 
compreensão o assunto foi aprovado. ressaltou ainda que o NUPlaN da 
SEJUdH, analisou que não houve clareza na autorização do pagamento de 
algumas despesas e que por conta disso, houve a necessidade de marca-
ção de reunião, para que nesta os esclarecimentos fossem dados ao con-
selheiros, para que a SEJUdH pudesse continuar realizando os pagamentos 
com os recursos do fEddd. o senhor José castro da adEcaM Brasil solici-
tou a fala e pediu que fossem listadas as vinte e uma ações aprovadas na 
última reunião. a Sra. fátima carvalho iniciou a leitura das ações autoriza-

das na última reunião: 1- ProcoN nas usinas – implantação de dez pólos 
de atendimento do ProcoN nos territórios de Paz, 2- autarquia ProcoN, 
criação de grupo de trabalho para revisão e atualização da legislação, re-
gimento interno – SEJUdH, proposta de projeto de lei para apreciação do 
governo do Estado, com a migração de diretoria para autarquia 3- Progra-
ma de olho na validade, reedição do acordo de cooperação técnica de olho 
na Validade em parceria com a aspas – associação Paraense de supermer-
cados – ação de fiscalização, 4- selo PROCON, lançamento do Programa do 
Selo Procon de qualidade, para empresas comprometidas com a proteção 
de defesa dos consumidores paraenses, 5- aScoM Procon, ampliação da 
equipe de assessoria de comunicação da SEJUdH com equipe exclusiva 
para o ProcoN, reformulação do site do ProcoN e fortalecimento da mar-
ca ProcoN lado a a lado com o consumidor, implantação do Programa 
Minuto do consumidor, vídeos educativos. 6- Postos de atendimento, rea-
tivação dos pólos de atendimento Belém, ananindeua e Marabá e implan-
tação de novos pólos alEPa, aeroporto e Terminais rodoviários, implanta-
ção dos postos temporários do ProcoN em eventos de grande mobilização. 
7- Blitz ProcoN: realização de ações educativas do ProcoN em Shoppin-
gs, eventos, feiras, escolas, faculdades; implantação do mini ProcoN mó-
vel para suporte às Blitz do ProcoN e ações em escolas. 8- Patrulha Pro-
coN: implantação do Programa de olho na denúncia com equipes de 
fiscalização 16h por dia, três turnos de plantão, adequação do disk denún-
cia 151, com a responsabilidade da coordenação e fiscalização. 9- PROCON 
digital: aquisição de 50 computadores para o ProcoN, aquisição de dois 
servidores, softwares, sistema de backup e implantação de sistema de di-
gitalização, armazenamento, proteção de dados, ampliação e divulgação 
da plataforma consumidor.gov.br, criação do aplicativo ProcoN mão, 10- 
Municipalização 50 mais: Promover seminários de sensibilização para no-
vos gestores municipais 2021-2024, quanto a importância da municipaliza-
ção no ProcoN, edição do manual de municipalização, aquisição de cem 
computadores para acordos de cooperação técnica. 11- ProcoN móvel: 
revitalização do ProcoN móvel para atendimento na área metropolitana 
para locação de ônibus/caminhão, para implantação do ProcoN móvel. 
12- Parcerias pró-consumidor: ampliação de parcerias com a defensoria 
pública, ministério público, tribunal de justiça, SEGUP, delegacia do consu-
midor, iMl, iMETro/Pa, aNS, aNP, GEfaN, ampliação da linha direta Equa-
torial. 13- Educação financeira: implantação do Programa Estadual de 
Educação financeira, parceria com GEfaN, Seduc, Sectet, SENac, Banco 
central, fEBraBaN e realização de ação educativa nas escolas (Proconil-
do). 14- Protocolo de atendimento: revisão do protocolo de atendimento, 
triagem, considerando as medidas mais rigorosas no combate a prevenção 
do covid 19, cooperação técnica com a PM para manutenção na ordem, no 
horário do atendimento público. 15- ProcoN capacita: realização de trei-
namentos, cursos e palestras para servidores, ProcoN e público externo; 
formalização de parcerias com a escola de Governança e cursos de exten-
são e pós graduação. 16- Gestão de produtividade: monitoramento diário 
de ações e atendimentos, realização de treinamento para utilização das 
ferramentas de gestão do Sistema Nacional de defesa do consumidor – 
SiNdEc, grupo de trabalho para captação de recursos, realização de reuni-
ões mensais para avaliação e apresentação de resultados. 17- Kit Trabalho: 
confecção do kit trabalho, camisas coletes e crachás. 18- Mutirão ProcoN: 
realização de mutirões de conciliação, realização de mutirão de decisão de 
processos administrativos. 19- Banco de leis ProcoN: compilação de leis, 
recomendações, PorTarias e notas técnicas. 20- Novo ProcoN: localiza-
ção do novo Prédio Procon/SEJUdH, locação de veículo para estruturas, 
aumentar as equipes de fiscalização, blitz e patrulhas. 21- Ampliação de 
rH: 70 colaboradores ProcoN, sede e pólos – 50 servidores e 20 estagiá-
rios, 40 colaboradores Usinas de Paz – 20 servidores e 20 estagiários, 
cumprimento das metas do PPa 2021-2023, ampliação da coordenadoria 
de municipalização, força tarefa, decisões administrativas, Processo seleti-
vo Simplificado e concurso 2021-2022 (comissão SEJUDH). Após a leitura 
das 21 ações apresentadas, o senhor José castro, ressaltou que até a ação 
20, analisou que são atividades diretamente ligadas às ações do ProcoN, 
mas que a ação 21 ao tratar de contratação de empresa terceirizada e 
contratação de pessoal, destacou que os recursos para pagamentos des-
tes, deveria vir do tesouro do Estado e não o fundo se responsabilizando a 
pagar funcionários do órgão, destacando ainda que se for pagar funcionário 
com o dinheiro do fEddd, corre-se o risco de não haver recursos para 
atividades fins do PROCON, destacou o pensamento de que quando foi 
autorizado, autorizou-se a contratar, mas não a pagar. a Senhora Maria do 
Socorro castro, tomou a palavra se apresentou como técnica em regulação 
dos serviços públicos da SEPlad, na diretoria de Planejamento Estratégi-
co, onde informou que não acompanhou os processos anteriores até o 
momento e justificou a ausência da Conselheira titular, por problemas de 
saúde e particulares, fato que não permitiu que houvesse o repasse de 
informações. a sra. Maria do Socorro castro informou que procurou a di-
reção de sua Secretaria e recebeu a informação de que já havia um pré 
conhecimento sobre o pagamento de algumas despesas administrativas 
financiadas pelo FEDD, onde ressaltou que a posição não mudou muito, 
pois gostaria de saber quais seriam as despesas, e que as ações lidas, são 
sub ações de uma ação maior de fiscalização, mas que dentro das sub 
ações existiam despesas, que podem ser caracterizadas como despesas 
administrativas e despesas finalísticas, ressaltando que a leitura das sub 
ações não garante que todas as despesas que vierem a ser empenhadas e 
liquidadas são efetivamente despesas finalísticas, e que de acordo com o 
artigo 6º da lei do fundo, o recurso deverá ser direcionado a despesas 
diretamente relacionadas de natureza da infração do dano causado. a Se-
nhora Maria do Socorro castro, informou que sua direção na SEPlad e a 
Secretaria adjunta de orçamento, analisaram que nesse momento não 
iriam se posicionar, sendo orientada a solicitar que a SEJUdH elabore um 
documento suscitando à SEPlad o posicionamento a respeito do pagamen-
to das despesas, documento este que seria submetido a análise da direto-
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ria de orçamento e a Procuradoria Jurídica da SEPlad, e que após essa 
análise, a Secretaria pudesse se posicionar com maior segurança no con-
selho. o Sr. José francisco de Jesus Pantoja Pereira tomou a palavra e es-
clareceu que na reunião retrasada as 11 ações foram aprovadas, e que na 
reunião passada, as 21 ações também foram aprovadas, sendo que o Nú-
cleo de Planejamento da SEJUdH notou que a autorização do pagamento 
das despesas não ficou bem clara, mas que novos itens não foram coloca-
dos à aprovação, esclarecendo que continuaria fazendo aquilo que já fora 
aprovado anteriormente pelo conselho. o Secretário destacou que a reu-
nião era consultiva e tinha o objetivo de esclarecer as dúvidas e mostrar 
ações que já vinham sido realizadas desde o ano anterior e que todos os 
itens foram aprovados na reunião passada, não havendo nesta reunião, 
nenhum item novo submetido a aprovação. o Sr. Secretário ressaltou que 
apresenta esclarecimentos sobre a ata anterior, e que a Secretaria continu-
ará a fazer o que fora aprovado anteriormente nas reuniões do cEddd. o 
Sr. José castro perguntou se o pagamento de pessoal seria com os recur-
sos do fundo, e que se assim fosse, o fundo não teria dinheiro para a re-
alização das ações elencadas até o número 20 e outras que possam vir, 
questionando que esse pagamento deveria ser feito com recursos do te-
souro. o Sr. Secretário da SEJUdH, destacou que a Secretaria não irá con-
tratar mais pessoal, e que existiu a proposta do Governo do Estado, para a 
realização do PSS e que com a autorização do Governo e da SEPlad existia 
a proposta de contratação de pessoal para a Usina da paz, e que a solicita-
ção já fora encaminhada para a SEPlad e que não haverá mais contratação 
e pagamento do fundo, continuando os mesmos pagamentos que estavam 
sendo feitos nos anteriores e que à partir de agosto as Usinas da Paz serão 
inauguradas e que a SEJUdH encaminhou solicitação de carros, gasolina, 
pessoal, etc, solicitando autorização da SEPlad. a Sra. Soraya, técnica do 
ProcoN, esclareceu que alguns pagamentos que foram feitos, não esta-
vam de acordo com o conhecimento dos conselheiros e que a ata da pe-
núltima reunião, demonstra que só foi combinado com os conselheiros o 
Pagamento do aluguel do prédio do ProcoN, ressaltando ainda que para 
cada ação das 21 elencadas, possui um planejamento de gastos: cartilhas, 
banner, diárias, equipamentos e que este detalhamento não fora feito na 
ultima reunião, e é isso que fez falta para o esclarecimento das despesas, 
mas que realmente os pagamentos vem sendo realizados por gestões an-
teriores, à revelia do ProcoN e conselheiros, dentre estes: pagamento de 
pessoal e vigilância, correio, água e luz destacando que estas não eram 
atividades finalísticas do PROCON e sim atividades meio e que as ações 
precisam ser analisadas com critérios, para não utilizarem dinheiro do fun-
do em atividades que são responsabilidades do tesouro. a Sra. Soraya 
sugere que as atividades devem ser apresentadas aos senhores conselhei-
ros, se responsabilizando por tal apresentação, e encaminhamento de do-
cumentos para todos, viabilizando a correção de um erro iniciado na gestão 
do Sr. rogério e que o erro não poderia ter continuidade, destacando que 
os gestores passam, mas que a herança fica para os técnicos, sendo este 
o motivo do questionamento feito pela mesma. o Sr. Secretário tomou a 
palavra novamente e destacou que na reunião passada um conselheiro o 
qual não lembrou o nome, realizou este mesmo questionamento e foi es-
clarecido no momento, que se esses pagamentos não fossem realizados, 
as ações do SEJUDH ficariam paradas, afirmando que o PROCON é uma 
Diretoria da Secretaria e que quem define as regras é o Secretário da SE-
JUdH e que o deslinde de tudo o que fora discutido é simples, o esclareci-
mento realizado nesta reunião consultiva. o Sr. Secretário perguntou se 
havia algum questionamento sobre os pontos já aprovados nas reuniões 
anteriores, e se os presentes tinham algum impedimento, quanto a SEJU-
dH continuar fazendo aquilo que vinha fazendo a mais de ano. a senhora 
Soraya failache se manifestou novamente, ressaltando que pagamento de 
pessoal não vinha sendo realizado com recursos do fundo, sendo iniciado 
esses pagamentos apenas da gestão anterior. o Sr. Secretário informou 
que o pagamento de pessoal era realizado com recursos do tesouro e con-
vocou a servidora a se fazer presente na SEJUdH, no dia 10 de maio de 
2021, para discutirem juntos com a cafiN e jurídico da SEJUdH, sobre o 
assunto. o Sr. José castro iniciou sua fala destacando que o Secretário está 
na Secretaria a dois meses, sendo que neste tempo, fosse possível que 
houvessem sido pagas despesas que já vinham sendo pagas antes de sua 
gestão. destacou que o Secretário estava preocupado com estes pagamen-
tos e com o que pudesse acontecer no futuro, concordando com o Secretá-
rio, de dar continuidade as atividades, pagando o que já vinha sendo feito. 
Esclareceu ainda que a proposta do Secretário é regularizar os pagamentos 
e sugere que para o futuro sejam discutidas outras formas de realizar os 
referidos pagamentos e se fosse o caso, do dia da reunião, e pra frente não 
pagaria mais. O Sr. José Castro refletiu sobre a necessidade de encerra-
mento da discussão, que o Secretário realizasse o pagamento do jeito que 
já vem sendo feito, mas que para o futuro resolva a melhor forma de rea-
lizar os referidos pagamentos, e que apoiava o Secretário quanto a regula-
rização, que conhecia o mesmo, conhecia como o Secretário trava da coisa 
pública e de sua competência e seriedade. o Sr. José francisco ressaltou 
novamente que todos os pontos da ata foram aprovados pelo conselho e 
que existiam algumas despesas paradas, que precisavam ser pagas e que 
ao entrar na gestão da SEJUdH os pagamentos já estavam sendo feitos, 
não havendo nada de excesso e que sua compreensão, fora aprovado nas 
reuniões anteriores. o Senhor Secretário informou ainda que os novos pro-
jetos aprovados ainda não iniciaram sua execução, por estarem aguardan-
do liberação de recursos pela SEPlad. destacou ainda que o questiona-
mento da reunião era quanto a clareza da ata, quanto as ações e que as 
pessoas que não estavam na reunião passada, não tem como responder, 
mas que não há denúncia sobre a reunião passada, mas que não via pro-
blema em convocar uma nova reunião para discussão do assunto. o Sr. 
José castro perguntou ao NUPlaN e a cafiN da SEJUdH, presentes na 
reunião, se estes compreendem que tudo o que está descrito nas ações 
podem ser pagos com recurso do fundo. Sra. fátima carvalho e o Sr. Se-

cretário afirmaram que sim. Dessa forma, Sr. José Castro, ressaltou que 
pelo seu entendimento, o Fundo precisa ser utilizado nas atividades fins e 
que possui dúvidas sobre os pagamentos referentes a ação 21, mas que se 
o núcleo de planejamento diz que só basta esclarecer em ata os referidos 
pagamentos, então destacou ser de acordo com o esclarecimento em ata, 
e que continuem os pagamentos, para poderem fluir as atividades do PRO-
coN, tendo como única preocupação a falta de recursos do fundo, pelo 
fato de serem gastos com despesas que o tesouro pudesse pagar. Sr. José 
Castro vota pela regularização da ata, especificando as despesas que de-
veríam ser pagas. o Sr. José francisco concordou com o Sr. José castro e 
afirmou que já pegou o barco andando e que a Direção na gestão passada 
não apresentou a referida reclamação e que para a realização mudanças 
dos pagamentos, terão que realizar uma nova dotação orçamentária, a ser 
encaminhada à SEPlad para poder retirar os custos do fEddd e que en-
quanto isso, as atividades importantes serão paralisadas na Secretaria, e  
destacou que estas não poderiam parar. O Sr. Secretário afirmou ainda que 
as despesas serão apresentadas à SEPlad, demonstrando o destino dos 
recursos e solicitando nova dotação orçamentária à Secretaria, para que 
despesas não saiam dos recursos do fEddd, mas que no momento havia 
urgência de pagar despesas para as atividades não parassem e que os 
compromissos contratuais precisavam ser atendidos. a Sra. Soraya solici-
tou a palavra para esclarecer que o fórum de discussão sobre o uso do 
dinheiro do fundo deverá ser realizado na reunião do conselho e que a 
mesma não se sentia à vontade de ir no gabinete esclarecer seu pensa-
mento, que deveria ser colocado na reunião do conselho, tendo o mesmo a 
finalidade de orientar, de gerir e deliberar sobre o uso dos recursos e que 
o pagamento de pessoal não foi conversado com os conselheiros, sendo 
que esta despesa compromete boa parte do recurso do fundo que é para 
promoção do direito do consumidor. o Sr. Secretário dá seguimento à 
reunião, destacando que a SEJUdH vai continuar efetuando os pagamentos 
de todas as despesas oriundas do ProcoN, por meio do fEddd, que já 
vinham sendo realizadas a algum tempo. Esclarece que a SEJUdH, encami-
nhará em até dois meses à SEPlad, um ofício, demonstrando as despesas 
administrativas executadas pelo fEddd, solicitando a possibilidade de in-
cluir no orçamento da SEJUdH/TESoUro as despesas do fEddd/ProcoN, 
que serão doravante custeadas com recurso do Tesouro, caso seja alterado 
o orçamento pela SEPlad, a SEJUdH então, fará a alteração da fonte de 
pagamento. Nada mais havendo a ser tratado, o Secretário agradeceu a pre-
sença de todos, informou que tudo o que fora esclarecido em reunião, seria 
lavrado em ata, para que pudesse continuar cumprindo com as obrigações na 
SEJUdH e no Estado do Pará.  deu por encerrada a reunião na qual, eu, ingri-
de Karime Soares dias, Secretária de conselhos, redigi a presente ata, que 
depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais presentes 
desta reunião híbrida. Belém, seis de maio de dois mil e vinte e um.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira – titular SEJUdH________________
Eliandro José Kogempa Barbosa – diretor ProcoN/Pa __________________
José frutuoso de castro – titular adEcaMBraSil _______________________
Maria do Perpétuo Socorro Garcia castro – suplente SEPlad _____________
Maria de fátima Peixoto carvalho dafiN/SEJUdH ______________________
Sabrina Nathachi Souza Virgolino cafiN/SEJUdH ______________________
ana clara rodrigues do Nascimento NUPlaN/SEJUdH __________________
Soraya failache – Técnica ProcoN/SEJUdH__________________________
Edson costa – Técnico ProcoN/SEJUdH ___________________________
Viviana costa fernàndez – SEccoN/SEJUdH _________________________
ingride Karime Soares dias – SEccoN/SEJUdH _______________________

Protocolo: 656965

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 647957
oNde se LÊ:
aMaNda MiraNda Maia, MaTricUla:5946651/1
Leia-se:
aMaNda Garcia aViZ, MaTricUla:5946444/1
ordenador(a) : anadelia divina Santos.
NUMEro da PUBlicaÇÃo: 647962
oNde se LÊ:
aMaNda MiraNda Maia, MaTricUla:5946651/1
Leia-se:
aMaNda Garcia aViZ, MaTricUla:5946444/1
ordenador(a) : anadelia divina Santos.

Protocolo: 657014

diÁria
.

Portaria N° 045/2021 daF/sedeMe BeLÉM, 18 de Maio de 2021.
Nome: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matricula:n° 
5251788/3/cargo:SEcrETário dE ESTado/origem:Belém-Pa/desti-
no:Barcarena-Pa/Periodo:dia 21/05/2021/diária:0,5 (meia) diária/objeti-
vo: visitar à Prefeitura, a industria aço Pará, regaf industria de Metais, 
alubar e cElBa – centrais Elétricas de Barcarena.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657220
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 049/2021 – 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 2021/520149;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Projetos.
oBJETiVo: Participar de visita técnica orientada na área do di de Barcarena com 
as empresas participantes da licitação Presencial nº 002/2021- cPl/codEc.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 19/05/2021
QTdE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 18 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 657200

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio do iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Pará - 
iMETroPará, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 83.270.082/0001-11, e a em-
presa BElTErra ParTiciPaÇÕES lTda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº cNPJ Nº 00.727.135/0001-53.
do oBJETo: contratação de locação de imóvel urbano situado na Br-316, Km 
12, nº 3.819, no município de Marituba-Pa,  possui 3.725,11m2 de área total, 
para uso do iNSTiTUTo  dE METroloGia do ESTado do Pará – iMETroPará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X, da lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, lei nº 8.245/91 e lei 10.406/2002.
Valor: r$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: fonte: 0260 – recursos Prov. de 
Transferências de convênios
funcional: 14 122 1297 8338
Projeto atividade: operacionalizações das ações administrativas
Natureza de despesa: 339039- outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica.
ordENador rESPoNSáVEl: cintya Silene de lima Simões - Presidente
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém, 12 de maio de 2021
cintya Silene de lima Simões
Presidente - iMETroPará

Protocolo: 657360

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a presidente do iMETroPará, cintya Silene de lima Simões, resolve raTi-
ficar o Termo de dispensa de licitação nº 013/2021 para contratação de 
locação de imóvel urbano situado na Br-316, Km 12, nº 3.819, no municí-
pio de Marituba-Pa,  possui 3.725,11m2.
Valor: r$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
Belém-Pa, 12 de maio de 2021.
cintya Silene de lima Simões.
Presidente- iMETroPará.

Protocolo: 657363

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 104/2021
dE 17 dE Maio dE 2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 021/2021, celebrado com a em-
presa ProMaXiMa GESTÃo EMPrESarial lTda o servidor Tiago Souza Mon-
teiro, matrícula nº 54192831/3 e como suplente o servidor cláudio roberto 
Pereira canelas, matrícula nº 5898269/1, conforme processo nº 2021/454467
assinatura: 17/05/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656967

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 001/2017
contratada: NorTE GESTao dE docUMENToS lTda-EPP, cNPJ sob 
o n° 12.500.254/0001-58.
PaE n° 2021/443795
1. Objeto do termo: Modificação unilateral ao Contrato n° 001/2017.
1.1 O presente Instrumento Contratual tem como objetivo a modificação 
unilateral do contrato nº 001/2017 registrado e publicado através do n° 
33.296 de 20 de janeiro de 2017, por parte da administração, visando 
acrescentar a fonte 0661 conforme descrito abaixo:
72201.23.125.1450.6392- Expansão do registro Mercantil 339039- outros 
Serviços de Terceiros (PJ)
1020006392c- Pi
fonte de recursos:0261 / 0661
1.2 Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo 
presente apostilamento.
assinatura: 17/05/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656968
termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 021/2017
contratada: M.K.r PESSoa-ME, cNPJ sob o n° 12.202.614.0001-35.
PaE n° 2021/443457
1. Objeto do termo: Modificação unilateral ao contrato n° 021/2017.
1.1 O presente Instrumento Contratual tem como objetivo a modificação 
unilateral do contrato nº 021/2017 registrado e publicado através do n° 
33.377 de 19 de maio de 2017, por parte da administração, visando acres-
centar a fonte 0661 conforme descrito abaixo:
72201.23.122.1297.4534 – operacionalização das ações administrativas
339037 – locação de Mão de obra
4200008338c – Programa interno
232946 – ação
0261 / 0661 – fonte de recursos
1.2 Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo 
presente apostilamento.
assinatura: 14/05/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656970
termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 021/2020
contratada: EliTE SErViÇoS dE SEGUraNÇa EirEli, cNPJ sob o n° 
00.865.761/0001-06.
PaE n° 2021/443491
1. Objeto do termo: Modificação unilateral ao Contrato n° 021/2020.
1.1 O presente Instrumento Contratual tem como objetivo a modificação 
unilateral do contrato nº 021/2020 registrado e publicado através do n° 
34.295 de 29 de julho de 2020, por parte da administração, visando acres-
centar a fonte 0661 conforme descrito abaixo:
72201.23122.1297.8338: operacionalização das ações administrativas
339037.03: locação de Mão de obra
fonte de recursos: 0261 / 0661
Pi: 4120008338c
ação: 232946
1.2 Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo 
presente apostilamento.
assinatura: 17/05/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656971

FÉrias
.

Portaria nº 116/2021 de 17.05.2021. art. 1º coNcEdEr férias à ser-
vidora Maria aUGUSTa crUZ dE SoUSa, matrícula, nº 2022249/1, TÉcNico 
a, para serem gozadas no período de 23/06/2021 a 22/07/2021, relativas 
ao período aquisitivo de 01/09/2019 a 31/08/2020, conforme processo n° 
2021/505964. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 657177

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

diÁria
.

Portaria nº 018/2021 –18  de Maio de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Micro-
crédito crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferi-
das no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/Nova Esperança do Piriá/Belém, com o objetivo de 
realizar palestra e cadastro de crédito, a futuros microempreendedores no 
município acima mencionado, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839/1 coord. oPEracioNal 19 a
21/05/2021. 2 1/2

EriKa PriScila caSTElo 
TaVarES 5948461-3 GErENTE rEGioNal 19 a 21/05/2021 2 1/2

SilBENE criSTiNa liSBoa da 
coNcEiÇÃo 5952039-1 GErENTE rEGioNal 19 a 21/05/2021 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 657157
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 335/2021, de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo, o Processo nº. 2019/492147, de 13/11/2020-diTEc/
SEdoP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora carolliNa PYKoSZ aZEVEdo, matrícula nº 
5939068/2, ocupante do Cargo de Assessor Especial II, como fiscal do 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urba-
no e obras Públicas – SEdoP e a Empresa, conforme abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

078/2020 João castro filho arquitetura e Urbanismo S/S 
lTda

Elaboração de Projetos Básicos de arquitetura e 
Urbanismo para a requalificação da Orla do Ata-
laia – Etapa 2, no Município de Salinópolis/Pa.

ii- dESiGNar o servidor carloS aUGUSTo dE JESUS TaVarES, matrícula 
57207732/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura - 
Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, do Contrato acima 
descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 13/11/2020.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 657313

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 26/2021 – coNVite: 008/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Pr construtora lTda EPP - cNPJ nº 17.821.756/0001- 02
oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa No 
MUNicÍPio dE alMEiriM/Pa.
ViGÊNcia: 19/05/2021 a 16/09/2022
Valor: r$ 258.524,85
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE00724
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101 15.451.1508.7556 0101/ 0301/ 6101/ 6301/ 0106/ 0306 449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 17/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua 14 S/N, Qd 70, lote 17 - Nova carajás - Parauapebas, cEP 68.515-000.
Telefone: (94) 99250-8605

Protocolo: 656979

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 01/2020 – cP Nº 13/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construtora iMPaX Eireli – cNPJ 10.571.491/0001-84
objeto: drenagem, Pavimentação, Urbanização e iluminação Pública da 
avenida Brasil em castanhal/Pa, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65,§ 1º da lei nº 8.666/93
Valor do acréscimo: r$ 2.429.247,05
data da assinatura: 18/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 657111

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 328/2021, de 13 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 2021/465562, de 03/05/2021; 
e o Memorando nº 11/2021, de 03/05/2021-dirad/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor Ângelo do Nascimento Gonçalves, ocupan-
te do cargo de diretor administrativo, cPf: 831.000.402-87, matrícula: 
80015475/1, Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos re-
ais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

78.338 101 339030 200

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;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 657261
Portaria Nº 342/2021, de 18 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 Processo nº 2021/511024, de 13/05/2021 – 
difiS/coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor SaNdro rooSEVElTT MaNfrEdo liMa, Matrí-
cula nº 57197483/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 60,00 (sessenta reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8694 0101 339033 60,00

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: 657364

diÁria
.

Portaria Nº. 343/2021, de 18 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 2021/527820, de 18/05/2021 – difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: José Henrique Tavares da Silva, Matrícula nº. 5942371/3; cargo/função: diretor.
OBJETIVO: Acompanhamento e auxílio dos locais a serem definidos, para 
as devidas instalações das placas de obra, objetivando o atendimento do 
canteiro de obras para assinatura da ordem de Serviço, a qual está pro-
gramada para o dia 21 de maio de 2021, pelo Excelentíssimo Governador 
do Estado do Pará, cujo objeto é a construção de Muro de arrimo e Urbani-
zação da orla na avenida Beira Mar, no Município de Salinópolis/Pa.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 18/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 657367
Portaria Nº. 341/2021, 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 dos Processos nº 2021/511024 e 2021/511211, 
de 13/05/2021 – diSET/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matricula n° 
5907413/3; cargo/função: diretor.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matricula n° 5268664/2; cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião técnica com gestor e técnicos municipais para tratar 
da continuidade de revisão do Plano diretor Municipal; Mobilidade Urbana, 
Termos de cooperação nº 16/2019 (Plano diretor), Termos de cooperação 
nº 15/2019 (Mobilidade).
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 31/05 a 02/06/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 657357
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Portaria Nº. 339/2021, 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 2021/520994, de 14/05/2021 – difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Wesley fernandes Sarmento, Matrícula nº 5956733/1; cargo/fun-
ção: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: acompanhar in loco a visita do fiscal da fUNaSa, na obra do Sistema 
de Esgotamento Sanitário e abastecimento de água no Município de Jacundá/Pa.
dESTiNo: Jacundá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 17 a 18/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 657353
Portaria Nº. 338/2021, de 17 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 2021/518416, de 
14/05/2021 – difiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização das obras de Execução de Microssistemas de 
abastecimento de água no Bairro de franklândia (convênio 022/2016); 
reunião com a nova administração local sobre a continuidade das obras 
de Execução da feira coberta (convênio Nº 05/2015), e construção 
do canteiro central no Bairro do aeroporto (convênio Nº 31/2016), no 
Município de Nova Esperança do Piriá/Pa.
NoME: Sandro de Sousa Barradas, Matrícula nº 57199257/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 20 a 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 657350
Portaria Nº. 336/2021, de 17 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
08/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que 
lhe foram 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 2021/518441, de 14/05/2021 
– difiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos ser-
vidores abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização das obras de conclusão de Microssistemas de 
abastecimento de água em 07 lotes em diferentes localidades referente 
ao contrato Nº 65/2020, e conclusão do Sistema de abastecimento de 
água contrato Nº 22/2021, no Município de Tailândia/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: Tailândia/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 25 a 28/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 657338
Portaria Nº. 331/2021, 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 2021/310729, de 22/03/2021 – diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 08 a 11/06/2021, o deslocamento da ser-
vidora abaixo relacionada, autorizada a viajar ao Município de Gurupá/Pa, 
anteriormente concedida para o período de 13 a 16/04/2021, através da 
PorTaria nº 195/2021, de 24/03/2021, publicada no doE nº 34.534, de 
26/03/2021, em virtude de alteração na programação de viagem.

NoME MaTricUla carGo/fUNÇÃo
antônia Maria ribeiro almeida 5268664/2 assistente de obras Públicas.

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

Protocolo: 657330
Portaria Nº. 337/2021, de 18 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 2021/462131, de 
03/05/2021 – diSET - SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula n°. 5907413/3; car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: apoio técnico e orientações nas ações de desenvolvimento Urbano 
(Mobilidade, Plano diretor e Saneamento) no município de Gurupá/Pa.
dESTiNo: Gurupá/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 08 a 11/06/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 657347

oUtras MatÉrias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 004/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE aBaS-
TEciMENTo dE áGUa No MUNicÍPio dE GoaNÉSia-Pa, no Município de Goianésia, 
neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 657112

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 44/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 06 (seis) meses, iniciando o prazo de execução em 
08.05.2021, encerrando em 07.11.2021, e iniciando o prazo de vigência 
em 08.05.2021, encerrando em 07.11.2021.
data de assinatura: 07/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Brasil & Brasil ltda.
ordenador em Exercício: Nagib charone filho.

Protocolo: 657210

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 063/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o afastamento da diretora de Política Habitacional – di-
Pol, desta companhia, Sra. MoNiQUE aNTUNES da coSTa, matrícula nº 
5900141/2, no período de 17.05.2021 a 21.05.2021.
r E S o l V E:
1. dESiGNar o diretor do Programa Especial de Moradia – di-
PEM, Sr. lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira, matrícula 
nº 80845416/2, para responder pela diPol, na ausência da Titular, 
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no período acima discriminado, cumulativamente.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 657214

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

.

Portaria Nº 157 de 07 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 34.240, 
de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de Órgãos e 
entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo, o art. 3º § 3º do referido decreto: “No âmbito dos de-
mais Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, 
a cessão observará o prazo de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envol-
vidos e com a anuência do servidor público”.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico – PaE nº 2021/382510.
r E S o l V E:
i – cEdEr o servidor alaN rEiS calViNHo, identidade funcional nº 
57206004/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimen-
to, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Produção, para a Pre-
feitura Municipal de ananindeua – PMa, com ônus para o órgão cessionário, 
pelo período de 02 (dois) anos, conforme art. 6º, incisos i e ii, parágrafos 
1º e 2º do decreto nº 795 de 29 de maio de 2020.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado
*republicada por conter incorreções no doe nº 34.578, de 10 de 
maio de 2021.

Protocolo: 657116

coNVÊNio
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 004/2021 – 
sectet/PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
acordo: nº 004/2021
objeto do acordo: o presente convênio de cooperação Técnica tem como 
objetivo realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipa-
mentos necessários ao atendimento às demandas sociais e produtivas identi-
ficadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a ofer-
ta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos 
em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino 
médio técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência profis-
sional, formação inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito do 
Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará Profissional e 
do Programa Educação Superior – Titulado forma Pará no município de ron-
don do Pará, região de integração do rio capim, no estado do Pará.
Valor: Não haverá repasse de recursos entre os partícipes.
data de assinatura: 18/05/2021
início da Vigência: 18/05/2021
Término da vigência: 18/05/2026
foro: Belém
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de rondon do Pará (cNPJ nº: 04.780.953/0001-70)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 657155

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

Portaria N° 095/2021 – GaBiNete, 18 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 funda-
mento na seção ii, do artigo 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 
24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
DESIGNAR, o servidor Juarez Antônio Simões Quaresma, Diretor Científico, 
para responder pela Presidência da fundação amazônia de amparo a Estu-
dos e Pesquisas – faPESPa, de 20 a 21 de Maio de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 18 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy-diretor-Presidente

Protocolo: 657162

Portaria N°093/2021 – GaBiNete, de 18 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 funda-
mento no art. 7, da lei complementar Esta- dual nº 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o teor do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 
2010, publicado no Diário Oficial do Estado nº 31.622, de 11 de março de 
2010, que institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços no Âmbito da 
administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Estadual e 
dá outras providencias;
coNSidEraNdo o disposto na iN SEad/dGl Nº 001 de abril de 2012, art. 
12, que trata da nomeação dos servidores que conduzirão os procedimen-
tos de compras/contratações por cotação Eletrônica.
rESolVE: art. 1º coNSTiTUir coMiSSÃo dE coTaÇÃo ElETrÔNica, 
integrada pelos servidores abaixo designados, para desempenharem as 
funções de operacionalização do Sistema de cotação Eletrônica, na função 
de Homologador, coordenador e apoio:
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, matrícula nº. 55586075/3, di-
retor-Presidente – HoMoloGador.
JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA, Diretor Científico, matrícula nº 
5860946 – HoMoloGador SUBSTiTUTo.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM, diretor administrativo, matrícula 
nº 5946490/1 – HoMoloGador SUBSTiTUTo.
SiMoNE BarroS BoUTH, coordenadora da coMSEr, matrícula nº 
5915209/5 – coordENadora.
JacQUES doUGlaS NaSciMENTo MoraES, matrícula nº 5934100/1, Téc-
nico em Gestão, desenvolvimento, ciência e Tecnologia de informação em 
administração – aPoio E coordENador SUBSTiTUTo.
dHYo dENNEr MaGalHÃES SilVa, matrícula nº 5941760/1, assistente 
administrativo – aPoio.
MarcoS rodolfo loBaTo doS aNJoS, matrícula nº 5946048/1, Secre-
tário de diretoria – aPoio.
art. 2º fica revogada a PorTaria N° 165/2020 – GaBiNETE, publicada no d.o.E 
nº 34.332, de 02 de setembro de 2020, e demais disposições em contrário.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 18 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 657167

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° termo aditivo ao contrato n° 008/2020
data da assinatura: 17/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 20/05/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia, repactuação de preços, acréscimo quantitativo do objeto e a renovação 
da garantia do contrato.
contratada: NorTE SErViÇoS dE MÃo dE oBra EirEli
cNPJ: 14.991.257/0001-67
Endereço: Empresa estabelecida nesta capital, com sede na alameda ar-
mando furtado, nº33, bairro Marco, cEP.66.087-240
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 657006

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Outorga nº 023/2020
Processo: 2019/416273
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
Beneficiário/ Coordenador: Tommaso Giarrizzo
objeto do Termo aditivo
a) Prorrogação do prazo de execução e da vigência, até 20/05/2022;
b) alteração do cronograma de Execução do objeto (meta, etapa ou fase), 
do Plano de Trabalho.
data da assinatura: 18/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 657224

diÁria
.

Portaria N° 011/2021 – dirad/FaPesPa, de 18 de Maio de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publi-
cada no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico nº 008/2021 - GaBiNETE/
faPESPa, de 17 de Maio de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/522372;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) diárias 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
MaTricUla: 55586075/3
carGo: dirETor PrESidENTE
TraJETo: Belém/Pa-Salinópolis/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 20/05/2021 a 21/05/2021
QUaNTidadE: 1 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
oBJETiVo: participar da cerimônia de inauguração da casa de cultura do 
campo Universitário de Salinópolis.
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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de Maio 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 657075

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata do 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 028/2017 - Nº dE PU-
BlicaÇÃo – ProTocolo Nº. 651025, doE Nº. 34.574 - daTa Para PUBlicaÇÃo: 
06/052021 - ParTES: ProdEPa e r c ciSNEiroS – ME (BoB clEaN) - oNde 
LÊ-se: 01/05/2021 a 30/11/2021 - Leia-se: 01/05/2021 a 30/10/2021 - ordE-
Nador dE dESPESa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 657133

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021
Processo Pae Nº 2021/352.099
oBJETo: registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos de 
telecomunicações para a expansão da rede estadual de telecomunicações.
daTa da aBErTUra: 7 de junho 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: 657182

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 063/2021 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
tária para o Exercício 2021 - daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021 - coN-
TraTo:  Nº 002/2020 – ParS ProdUToS dE ProcESSaMENTo dE dadoS 
lTda - Valor Para o EXErcÍcio dE 2021 - r$ 1.920.000,00 - doTaÇÃo 
orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 – 449035 - 0301 – recursos Próprios 
– ordenador de despesa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 656976

diÁria
.

Portaria Nº 201, de 18 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte - rESPoNSáVEl 
NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 24/05/2021 a 26/05/2021, 
à Paragominas-Pa/Belém/Paragominas-Pa, para rEUNiÃo coMErcial 
coM PrEfEiTUra ParaGoMiNaS Para TraTar coNTraTaÇÃo SErViÇoS 
coMUNicaÇÃo dE dadoS, iNTErNET E SiSTEMa PaE. ordenador: Mar-
coS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnolo-
gia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 657204

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 139/2021-seeL, de 11 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atri-
buições 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 disposto no art. 85 da 
lei nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994 e, ainda a apresentação do Pro-
cesso nº 2021/385398 e laudos Médicos.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores listados abaixo, licença para tratamento de 
Saúde, conforme os dados da planilha:

SErVidorES MaTricUla carGo PErÍodo da 
licENÇa

Nº. laUdo 
MÉdico

aNNa EliSa aZEVEdo araUJo 5892438/1 Téc. em Gestão 
Pública

03/03 a 
10/03/2021 73793

aUGUSTo NaZarENo PESSoa liSBoa 317438/1 Téc. em Gestão de 
Esporte

01/03 a 
10/03/2021 73795

lUciaNa coSTa dE carValHo 57233946/2 assist. administrativo 10/03 a 
16/03/2021 73796

Márcia criSTiNa da SilVa rEiS 54190570/1 Téc. em Gestão de 
Esporte

08/03 a 
11/03/2021 73792

roSiaNE SoUZa GoMES 5892432/1 assist. administrativo 22/01 a 
25/01/2021 73797

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 11 dE Maio dE 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 656962

secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria
.

Portaria Nº. 102/2021-GePs/setUr, de 17 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/515572; rESolVE: conceder 1 
e ½ (uma e meia) diárias ao servidor alBiNo JoSE da SilVa BarBoSa, mat. 
3255565/1, diretor de administração e finanças. oBJ: realizar a entrega dos 
Termos de Subseção dos quiosques objetos do processo de licitação da praça 
de alimentação. dESTiNo: Salinópolis (Pa). PErÍodo: 14 à 15/05/2021. al-
BiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças

Protocolo: 657249

deFeNsoria PÚBLica
.

errata
.

coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 09/2021 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/129.789
oNde se LÊ:
coNVÊNio dE cooPEraÇÃo N° 09/2020 – dPE/Pa.
ProcESSo Nº 2021/129.789
Leia-se:
coNVÊNio dE cooPEraÇÃo N° 09/2021 – dPE/Pa.
ProcESSo Nº 2021/129.789

Protocolo: 657248

coNtrato
.

coNtrato Nº: 024/2021
Processo N.º 2021/432453-dPe/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo a aTa SrP 012/2020 TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa
PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 008/TJPa/2020
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa BElcHair coMÉrcio dE MÓVEiS Ei-
rEli , inscrita no cNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62.
oBJETo: o presente termo tem por objeto aquisição de cadeiras, para 
atender as necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará – dPE/
PA, pelo período de 12 (doze) meses, observadas as especificações e con-
dições estabelecidas no Termo de referência, anexo i do edital.
daTa aSSiNaTUra: 18/05/2021
Valor GloBal: r$ 173.720,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1492.8441. Natureza da despesa: 
449052. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008441E
ViGÊNcia: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada:
GilBErTo PEriNi cPf n. 501.744.529-34.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua angelina Michielon, nº 285, Bairro cristo 
redentor, na cidade de caxias do Sul – rS.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 657369

coNVÊNio
.

coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 14/2021 – dPPa.
Processo Nº 2021/156805
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a SociEdadE ciVil iNTEGrada 
MadrE cElESTE - lTda, EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac 
(cNPJ/Mf N.º 63.887.756.0001.14).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições indispen-
sáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação educacional, pela 
defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regularmente matriculados na gra-
duação e Pós – graduação, e com efetiva frequência em relação aos cursos e progra-
mas 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: 17.05.2021.
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 SociE-
dadE ciVil iNTEGrada MadrE cElESTE - lTda, EScola SUPErior MadrE cE-
lESTE - ESMac (Estrada da Providência, 10, cEP: 67.130.670, ananindeua/Pa).

Protocolo: 657312
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coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 13/2021 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/58261
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a f.P do NaSciMENTo EirElli, fa-
cUldadE facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÔNia - fiNa-
Ma (cNPJ/Mf N.º 06.914.593/0001-88).
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: 17.05.2021.
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 f.P do NaSciMENTo EirElli, facUldadE facUldadE iNTEGra-
da dE adVocacia da aMaZÔNia - fiNaMa (avenida conselheiro furtado, 
2499, 1º andar B – cremação, cEP: 66040-100, Belém/Pa).

Protocolo: 657305
coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 12/2021 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/128918
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a UNiVErSidadE da aMaZÔNia, 
doravante denominada UNaMa, mantida pelo iNSTiTUTo caMPiNENSE dE 
ENSiNo SUPErior lTda (cNPJ/Mf N.º 05.933.016/0006-85).
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: 17.05.2021.
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 UNiVErSidadE da aMaZÔNia, doravante denominada UNaMa, 
mantida pelo iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda (av. 
alcindo cacela N.º 287- Umarizal, cEP: 66.060-000, Belém/Pa).

Protocolo: 657298
coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 15/2021 – dPe/Pa.
Processo Nº 2021/129037
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E o cENTro UNiVErSiTário fiBra 
(cNPJ/Mf N.º 04.236.516/0001-90).
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: 17.05.2021.
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 cENTro UNiVErSiTário fiBra (av.Gentil Bittencoourt 
1144 cEP: 66040 -174, Belém/Pa)

Protocolo: 657334

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata srP 012/2020 – tJPa
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 008/tJPa/2020
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJ/Pa
ProcESSo N.º 2021/432453-dPE/Pa.
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do ProcESSo N.º 2021/432453, que obteve 
autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata de registro 
de Preços 012/2020, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/TJPa/2020 do Tri-
BUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJ/Pa, objetivando aquisição de 
cadeiras, para atender as necessidades da defensoria Pública do Estado do 
Pará – DPE/PA, pelo período de 12 (doze) meses, observadas as especifica-
ções e condições estabelecidas no Termo de referência, anexo i do edital;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.

resoLVe:
aderir a ata de registro de Preços 012/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
Nº 008/TJPa/2020 do TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJ/
Pa, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por meio de 
cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
 coNTraTada: BElcHair coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli , inscrita no cNPJ 
sob o nº 29.209.847/0001-62, com sede na a rua angelina Michielon, nº 
285, Bairro cristo redentor, na cidade de caxias do Sul – rS, neste ato 
representada por seu diretor o Senhor GilBErTo PEriNi, portador  da  
identidade  nº 1068486847, inscrito no cPf sob o nº 501.744.529-34, 
residente e  domiciliado em caxias do Sul/rS.
Valor GloBal r$ 173.720,00 (cento e setenta e três mil e setecentos e vinte reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1492.8441
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008441E 
daTa da aSSiNaTUra: 18 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 657356
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP – 010/2021-dPe Processo N.º º 
2021/237850- dPe
aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, a dEfEN-
Soria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar Esta-
dual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 
de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira 
de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, 
matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nesta capital, no uso de 
suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da lei nº 10.520/2002, lei nº 10.024/2019 e o decreto nº 7.982/2013, 
suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual 
nº534/2020 e decreto Estadual nº 991/2020 e demais normas legais apli-
cáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELE-
TrÔNico SrP – 010/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado 
pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrESa: TrUcKVaN iNdUSTria E coMErcio lTda
ENdErEÇo: rodovia Presidente dutra, 777 – Km 211/ Bairro: cumbica/
Guarulhos / São Paulo – cEP: 07178-580.
cNPJ: 05.142.588/0001-31  foNE/faX: (11) 2635-1133
EMail: renata@truckvan.com.br; alcides@truckvan.com.br;
rESPoNSáVEl lEGal: alcidES GEraldES BraGa
QUalificaÇÃo: brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identida-
de nº 14.007.303-6 – Órgão: SSP/SP, inscrito no cPf sob o nº 027.489.718-09.

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT
Valor

UNiTário

01

aquisição de 02 (dois) Semirreboques adaptados com instalação, mobiliários e equi-
pamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo o fornecimento 
e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive garantia, visando 

atender as demandas do Programa Balcão de direitos.

2 r$ 1.435.000,00

Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 657404
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº. 001/2021/ceL/deFeNsoria PÚBLica 
DO ESTADO DO PARÁ, pelo tipo MENOR PREÇO, sob o regime de 
empreitada por PreÇo GLoBaL.
Processo nº: 2021/404224. 
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNSTrUÇÃo da NoVa SEdE rEGioNal do GUaMá no Município 
de castanhal/Pa, coNforME EdiTal E aNEXoS. 
data da abertura: 10/06/2021, às 09:00h (Horário de Belém) 
local: rua Padre Prudêncio, 154 - esquina da Manoel Barata - Bairro: 
comércio, auditório, 4º andar, Belém/Pa. 
Projeto atividade: 03.122.1492.7654 - construção e reforma das Unidades 
da defensoria Pública; Elemento de despesa: 449051; fontes: 0101 e 
0301; Pi: 105raMNcaST. 
ordenador de despesa: João Paulo carneiro Gonçalves ledo 
o Edital poderá ser obtido no site: WWW.coMPraSPara.Pa.GoV.Br ou na 
defensoria Pública do Pará: rua Padre Prudêncio, 154, Bairro: comércio, 
Belém/Pa, 2º andar - cEl, no horário de 09 às 14 horas, isento de qualquer 
taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecido pela empresa 
interessada. 
Belém, 18 de maio de 2021. 
Tássia de fátima do rego Pereira
PrESidENTE da cEl/dPPa.

Protocolo: 657433
coNtrato Nº: 025/2021
Processo nº 2021/237850– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico SrP – 010/2021-dPE.
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa TrUcKVaN iNdUSTria E coMErcio lTda,   inscrita   no cNPJ/
Mf sob o nº05.142.588/0001-31.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) 
Semirreboque adaptado com instalação, mobiliários e equipamentos 
adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo o fornecimento 
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e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive 
garantia, visando atender as demandas do Programa Balcão de direitos da 
defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 18/05/2021. Valor: Global de r$ r$ 1.435.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária. 
Programa/Projeto/atividade: 03.091.1492.8730. Natureza da Programa/
Projeto/atividade: 03.122.1492.8441 Natureza da despesa: 449052. 
fonte: 0101. ViGÊNcia: o presente contrato terá vigência por 12 (doze) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato. foro: Justiça Estadual 
do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: alcidES 
GEraldES BraGa. cPf/Mf027.489.718-09. ENdErEÇo da coNTraTada: 
rodovia Presidente dutra, 777 – Km 211/ Bairro: cumbica/Guarulhos / 
São Paulo – cEP: 07178-580. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 657434

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 6º termo aditivo ao contrato n°.008/2020/tJ-Pa//
Partes: TJPa e a empresa lidEraNÇa liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 00.482.840/0001-38//objeto: contratação 
de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, conserva-
ção e Higienização, copeiragem e apoio de encarregados nos prédios deste 
Tribunal de Justiça, com fornecimento de uniformes, materiais e o emprego 
de equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, pelo 
período de 12 meses, conforme quantitativos e especificações constantes 
no Termo de referência. //Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico de 
nº. 077/TJPa/2019// objeto do aditivo: acréscimo contratual de 1,745%, 
referente a implantação de 5 (cinco) postos de servente para atuarem nas 
seguintes localidades: Parauapebas, itaituba, Belém Pedro Miranda, San-
tarém e conceição do araguaia. // Valor: o aditamento importa no novo 
valor mensal de r$ 796.105,85r$ 782.606,25 perfazendo o global anual 
de r$ 9.553.270,20. // dotação orçamentária: 02.122.1417.8659/ 8669/ 
8670; Natureza da despesa: 339037; fonte de recursos: 0118// data da 
assinatura: 03/05/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: 
débora Moraes Gomes – Secretária de administração//ordenador respon-
sável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 657233
extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº. 001/2018/tJPa//Par-
tes: TJPa e a empresa PoliS iNfoMáTica lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 00.125.392/0001-15// objeto do contrato: contratação de empre-
sa para licenciamento de sistema informatizado de Gestão administrativa 
Pública integrada, incluindo customização, implantação, migração de da-
dos e treinamento de usuários, bem como suporte técnico, atualização e 
manutenção, que atenda às necessidades administrativas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, conforme quantitativos e especificações con-
tratados// origem: Pregão Eletrônico de nº. 072/TJPa/2017.// objeto do 
aditivo:  Tem por objeto a supressão 20,50% do valor global do contrato, 
em virtude da redução do quantitativo de pontos de função, nos termos da 
instrução realizada nos autos do Pa-EXT-2020/06580.// do valor: conside-
rando a supressão o valor global passa a ser de r$ 1.617.250,00.// data 
da assinatura: 04/05/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assina-
tura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração//ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 657242

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

extrato de distrato ao contrato nº. 015/2017-tJPa// Partes: TJ/
Pa e TriValE adMiNiSTraÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
00.604.122/0001-97.// resolvem rescindir o contrato nº. 015/2017/TJPa, 
a contar de 03/05/2021, com fundamento no artigo 79, inciso ii, da lei nº. 
8.666/93// data da assinatura: 03/05/2021/ foro: Belém// responsável 
pela assinatura: débora Moares Gomes – Secretária de administração.

Protocolo: 657275

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/tJPa/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução da obra de 
pintura da fachada do conjunto arquitetônico do fórum criminal e imper-
meabilização das lajes e fachadas dos blocos a e B, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em razão 
da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante às sessões pú-
blicas decorrentes, medidas de prevenção controle e contenção de riscos, danos 

e agravos à saúde dos participantes, a fim de evitar a disseminação da doença, 
mediante protocolos recomendados pela organização Mundial de Saúde, Minis-
tério da Saúde, conselho Nacional de Justiça, Secretarias de Saúde, Estadual e 
Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 07/06/2021, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 18/05/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 657117

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 2º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº. 
035/2013/tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa e 
o Universidade federal do oeste do Pará – UfoPa, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 11.118.393/0001-59 // objeto do acordo: cessão e guarda da documen-
tação que compõe o acervo histórico do arquivo do TJPa, localizado na co-
marca de Santarém, anterior ao ano de 1970, para que seja restaurado e pre-
servado, garantindo o acesso e a manutenção da memória social às gerações 
futuras, além da realização de pesquisas científicas na construção do conhe-
cimento da história das relações sociais e culturais da amazônia. // objeto e 
justificativa do 02° aditivo: inclusão da documentação histórica dos Cartórios 
do 1º e 2º ofícios da cidade de Óbidos, visando a cessão e guarda da docu-
mentação que compõe o acervo Histórico do arquivo do TJ/Pa, localizado na 
comarca de Santarém, anterior ao ano de 1970, para que seja restaurado e 
preservado, garantindo o acesso e a manutenção da memória social às ge-
rações futuras, além da realização de pesquisas científicas na construção do 
conhecimento da história das relações sociais e culturais da amazônia. // Va-
lor: não há repasse de valores // Vigência do aditivo: não há alteração no 
prazo de vigência // data da assinatura: 31/03/2021 // responsável pela as-
sinatura: célia regina de lima Pinheiro, desembargadora Presidente do TJPa, 
e aldenize ruela Xavier, Vice reitora da UfoPa.

Protocolo: 657286
extrato do 8º termo aditivo ao acordo de cooperação nº 012.2017/
tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa e a Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária // objeto do acordo: a for-
malização de parceria entre o TJPa e a SUSiPE, visando a reinserção social 
do apenado em regime aberto e de livramento condicional, pelo período 
máximo de 02 (dois) anos de permanência do reeducando nas atividades 
desenvolvidas no acordo de cooperação, com o desempenho de atividades 
auxiliares que contribuam para a sua formação profissional. // Objeto e 
justificativa do 8º TERMO ADITIVO: o acréscimo de 3 (três) postos de re-
educandos para atuarem na central de digitalização e Virtualização do 2º 
Grau deste TJPa. // Valor: considerando o acréscimo de 3 (três) postos 
de serviço, o valor do convênio fica atualizado com valor anual de R$-
1.926.104,40 // Vigência do aditivo: não há alteração no prazo de vigên-
cia // data da assinatura: 23/03/2021 // responsável pela assinatura: cé-
lia regina de lima Pinheiro, desembargadora Presidente do TJPa e Jarbas 
Vasconcelos do carmo, Secretário de administração Penitenciária – SEaP.

Protocolo: 657283

deNÚNcia de coNVÊNio
.

extrato do terMo de deNÚNcia ao acordo de cooPeraÇÃo Nº 
038/2016/tJPa // Partes: TJPa e o Município de Óbidos, através da Pre-
feitura Municipal, inscrita no CNPJ nº 05.131.180/0001-64 // Justificativa: 
resolvem denunciar o acordo de cooperação Técnica nº 038/2016/TJPa, 
celebrado entre o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará E o MUNi-
cÍPio dE ÓBidoS, aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal, a partir de 30 de 
abril de 2021, em virtude da solicitação da Prefeitura local ante a necessi-
dade de providenciar reforma urgente do referido espaço, o qual apresenta 
sérios sinais de deterioração.// data da assinatura: 03/05/2021 // cÉlia 
rEGiNa dE liMa PiNHEiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 657282

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato do 2º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº. 010/2020/
tJPa//Partes: TJPa e a empresa fÊNiX coMÉrcio dE ElETroElETrÔNico 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 23.953.890/0001-51, com sede na ci-
dade de ananindeua, Estado do Pará, à Estrada do icuí, nº. 34, Bairro: icuí-
Guajará, cEP: 67.125-000, e-mail: fenixeletroeletronicos@gmail.com // ob-
jeto do aditivo: o presente termo aditivo tem por objeto o realinhamento de 
preço do item 14 (Quadro de avisos), da ata de registro de preços 010/2020, 
oriunda do Pregão Eletrônico nº. 009/TJPa/2020, a qual tem por objeto o 
registro de Preço para aquisição de utensílios domésticos e equipamentos di-
versos.// Valor: fica realinhado o valor do item 14 no percentual de 40,81%, 
onde o valor unitário passa a ser de  r$ 69,70 (trezentos e quatro reais e 
onze centavos), perfazendo um valor global de r$ 60.822,00 (sessenta e 
nove reais e setenta centavos)//data da assinatura: 30/03/2021// foro: Be-
lém/Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.

Protocolo: 657293
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triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 37.090, de 18 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
coNSidEraNdo o art. 8º, iV da lei complementar federal nº 173/2020,
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, JESSica 
alVES GriSMiNo, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de 
controle Externo-fiscalização-TcE-cT-603-direito, do Quadro de Pessoal 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 19-05-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 18 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 657183
Portaria Nº 37.091, de 18 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
coNSidEraNdo o art. 8º, iV da lei complementar federal nº 173/2020,
r E S o l V E:
NoMEar, em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, JoSE Nildo 
PaNToJa da coSTa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auxiliar 
Técnico de controle Externo - administrativo-TcE-ca-401, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 19-05-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 18 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 657185

diÁria
.

Portaria Nº 37.089, de 17 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Processo nº Tc/511360/2020,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor SidNEY KElBBY caldaS lEal, auditor de con-
trole Externo – Engenharia civil, matrícula nº 0101091, para proceder 
inspeção ordinária nos municípios de Santa izabel do Pará e inhanga-
pi-Pa, referente ao Processo nº Tc/511360/2020; concedendo-lhe ½ 
(meia), diária para o dia 25-05-2021.
ii - dESiGNar o servidor EdUardo aUGUSTo ViaNNa diaS, agente auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0100393, para conduzir a viatura até os municí-
pios acima referidos, concedendo-lhe ½ (meia), diária para o dia 25-05-20219.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 17 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 656994

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

editaL de coNVocaÇÃo dos aProVados Nº 021
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2016 – ProViMeNto do QUadro de 
PessoaL do tce/Pa.
a Exmª Sra. conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira, Presidente 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
e em cumprimento ao disposto no artigo 8º, iV da lei complementar fede-

ral nº 173/2020, coNVoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados 
no concurso Público acima referido, para se apresentar no período de 19 a 
21/05/2021, no horário de 09:00 às 12:00 h, na Secretaria de Gestão de 
Pessoas (Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1585. Bairro: Nazaré. Belém - Pa. cEP: 
66035-903), com a finalidade de habilitação para nomeação e posse:
carGo 24: aUdiTor dE coNTrolE EXTErNo – árEa: fiScaliZaÇÃo – 
ESPEcialidadE: dirEiTo – BElÉM/Pa

Classificação Nome
33º JESSica alVES GriSMiNo

carGo 39: aUXiliar TÉcNico dE coNTrolE EXTErNo – árEa: adMi-
NiSTraTiVa – BElÉM/Pa

Classificação Nome
16º JoSE Nildo PaNToJa da coSTa

2. No ato do comparecimento será disponibilizada relação de documentos 
a serem apresentados até o dia anterior à data da posse.
3. O candidato deverá apresentar perante a Junta Médica Oficial os seguin-
tes exames e laudos:
a. Hemograma completo
b. Glicemia em jejum;
c. Eletrocardiograma em repouso, com laudo Médico;
d. laudo Médico de avaliação oftalmológica;
e. laudo Médico de avaliação Psiquiátrica;
Também serão solicitados original e cópia do rG, cPf, foto 3x4 e ofício de 
encaminhamento do TcE/Pa.
4. A data de comparecimento perante a Junta Médica Oficial será informa-
da pela Secretaria de Gestão de Pessoas no período de que trata o item 01.
Belém/Pa, 19 de maio de 2021.
conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará

Protocolo: 657199

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 

Virtual do dia 10 de março de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº. 61.372
(Processo nº. 2020/52176-4)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1 - deferir o registro do ato de Pensão Especial consubstanciado no decre-
to n.º 1.023, de 31/08/2020, em favor de Josilene farias da cunha e Kahê 
de Sousa Matos, dependentes do ex-segurado Joel Matos;
2 – Recomendar a SEPLAD que notifique os interessados para que plei-
teiem junto a Secretaria, se assim desejarem, a revisão de seus proventos, 
em face de que o cálculo do percentual inerente Gratificação de Tempo de 
Serviço Militar está inferior ao efetivamente devido.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 07 de abril de 2021, tomou a seguinte decisão:
acordÃo Nº. 61.486
(Processo nº. 2020/50777-0)
assunto:  representação formulada pela Splice indústria, comércio e Ser-
viços lTda, com medida cautelar em face do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN, por supostas irregularidades no certame licita-
tório regido pelo Pregão Eletrônico SrP n. 01/2020.
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEi-
ro (§ 2º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 39 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer a representação e no mérito, julgá-la improcedente, mantendo-
se a integralidade do certame licitatório regido pelo Pregão Eletrônico SrP 
nº. 01/2020, realizado pelo departamento de Trânsito do Estado do Pará 
– dETraN/Pa, em todos os seus termos.

Protocolo: 657154
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ATIVO
MARÇO / 2021

ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00
Vantag. Pecuniárias Incidentes
sobre Vencimentos e Salários

Regime Cargo Qtd. Venct/Sal. Gratific. Pessoais Outras Out. Vant. TOTAL
CONSELHEIROS

CONSELHEIRO 7 248235,5 59552,28 0 14894,13 0 322682

TOTAL CONSELHEIROS 7 248235,5 59552,28 0 14894,13 0 322682
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto 4 134756,4 0 0 0 0 134756,4

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 4 134756,4 0 0 0 0 134756,4
REG. JURIDICO UNICO

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR DE GABINETE 4 21988,2 39578,73 106388,4 10165,93 549,7 178671
Assessor T. C. Externo 7 46476,35 41160,11 77544,83 16883,26 2661,47 184726
Auditor C. E. A. B. Dados 2 5686,42 4057,83 1991,68 0 434,26 12170,19
Auditor C. E. A. Médica 1 4050,5 3645,48 415,17 0 1012,64 9123,79
Auditor C. E. A. Segurança 2 4717,14 4245,42 1641,49 0 15,74 10619,79
Auditor C. E. A. Sistemas 12 46061,95 44526,58 30574,16 0 5388,61 126551,3
Auditor C. E. A. Suporte 3 13942,17 12548,01 4043,2 525 2091,32 33149,7
Auditor C. E. A. Urbanismo 2 8118,09 7301,44 1910,83 0 2097,98 19428,34
Auditor C. E. Administração 12 57449,64 49254,67 85612,13 10527,32 4146,25 206990
Auditor C. E. 1 4050,5 3645,48 1154,39 0 405,07 9255,44
Auditor C. E. C. Contábeis 34 176758,5 149700,2 348932,8 86019,18 14005,15 775415,8
Auditor C. E. 2 7996,56 7192,11 914,03 0 1441,86 17544,56
Auditor C. E. Design 1 78,72 70,84 70,85 0 15,75 236,16
Auditor C. E. Direito 27 126918,4 112761,2 147064,4 17773,83 11807,29 416325,1
Auditor C. E. E. Civil 8 43007,66 38535,19 60247,28 2756,36 4945,63 149492,1
Auditor C. E. E. S. Ambiental 1 4050,5 3645,48 1215,16 0 810,09 9721,23
Auditor C. E. Economia 6 19997,77 18489,73 5826,1 771,1 6335,62 51420,32
Auditor C. E. 2 7428,47 6607,7 364,55 0 0 14400,72
Auditor C. E. Procuradoria 4 17395,78 15656,3 4649,99 0 2144,64 39846,71
Auditor C. Externo- 1 4050,5 3645,48 1154,39 0 405,07 9255,44
Auditor C. Externo- 1 3946,06 3546,63 242 0 631,77 8366,46
Auditor C. Externo- 1 3377,97 2702,38 0 0 0 6080,35
Auditor C. Externo- 1 4050,5 3645,48 0 0 405,07 8101,05
Total: 146 1014590 635714,8 881957,8 160316,1 61750,98 2754330

NIVEL MEDIO
Analista A. C. Externo 25 140175,1 62131,12 176546,9 25842,91 16464,54 421160,6
Auxiliar T. C. E. Administrativo 28 146610 16954,92 174884,8 28366,58 11071,79 377888,1
Auxiliar T. C. E. Inform 12/05/2021 11:08:44 12 RelDRPNova / 0FTK 55265,69 SARH - Sist      3821,99 25485,46 6033,5 3517 94123,64

Motorista 12 34139,88 31821,16 39767,14 9494,92 297,84 115520,9
Total: 77 376190,7 114729,2 416684,4 69737,91 31351,17 1008693

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Administrativos 10 29656,46 1788,77 17647,32 6789,51 0 55882,06
Agente A. S. Gerais 16 38335,89 8734,38 23012,44 5095,22 15005,8 90183,73
Agente V. Zeladoria 3 8806,53 4109,67 7397,43 0 4051,02 24364,65
Total: 29 76798,88 14632,82 48057,19 11884,73 19056,82 170430,4

TOTAL REG. JURIDICO UNICO 241 1084588 705524,6 1346699 227044,6 112159 3476015
CEDIDOS

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 7 28353,5 22682,87 21314,94 4400,69 0 76752
ASSESSOR TÉC LEGISLATIVO 1 5194,91 9350,84 10705,4 3535,16 0 28786,31
Auditor C. E. C. Contábeis 1 167,02 150,32 47,6 0 16,7 381,64
Chefe G. M. (. T. PM/BM) 1 19417,36 0 0 6472,45 0 25889,81
ESPECIALISTA E. C. I 1 2025,13 1620,1 1640,36 0 0 5285,59
Seção A. O. (. M. PM/BM) 1 14563,02 0 0 0 0 14563,02
Seção P. C. I.  (Ten.-Cor. ou Major 1 13195,83 0 0 0 0 13195,83
Seção S. (. M. PM) 1 13195,83 0 0 0 3078,84 16274,67
Subchefe G. M. (. PM/BM) 1 13195,83 0 0 0 0 13195,83
Total: 15 109308,4 33804,13 33708,3 14408,3 3095,54 194324,7

NIVEL MEDIO
ANALISTA AUX CONTROLE 3 10611,25 8346,16 9591,59 0 0 28549
Auxiliar T. C. E. Informática 1 5285,07 0 4848,14 0 528,5 10661,71
Corpo Op. (Sold/Cabo/Sarg/Subt.) 28 46634,07 0 0 687,3 1566,27 48887,64
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 12117,68 0 4544,16 0 0 16661,84
Total: 36 74648,07 8346,16 18983,89 687,3 2094,77 104760,2

TOTAL CEDIDOS 51 183956,5 42150,29 52692,19 15095,6 5190,31 299084,9

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 4 16202 12961,64 18431,07 0 0 47594,71
AUDITOR DE CONTROLE 9 36454,5 29163,69 58994,36 900,7 0 125513,3
Total: 13 52656,5 42125,33 77425,43 900,7 0 173108

NIVEL MEDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 13803,3 12028,61 9810,2 0 0 35642,11
TÉC PROCESSAMENTO DE 3 11021,94 0 4959,84 0 0 15981,78
TÉCNICO AUX CONTROLE 9 29843,02 2120,59 13732,32 0 4295,44 49991,37
Total: 19 54668,26 14149,2 28502,36 0 4295,44 101615,3

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS 1 1778,58 0 355,71 0 0 2134,29
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS 15 22933,05 2446,2 10717,46 2890,85 7498,33 46485,89
Total: 16 24711,63 2446,2 11073,17 2890,85 7498,33 48620,18

TOTAL 48 132036,4 58720,73 117001 3791,55 11793,77 323343,4
CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS COMISSIONADOS
NIVEL SUPERIOR

NS-01 95 256271,4 472263,9 172762,1 0 5383,43 906680,8
NS-02 79 386585,4 743773 308419,4 48420,45 10635,63 1497834
NS-03 39 217677 460550,1 221869 22389,38 6213,46 928699
Total: 213 860533,7 1676587 703050,5 70809,83 22232,52 3333214

NIVEL MEDIO
NM-01 12 18957,18 22231,61 5756,1 0 0 46944,89
NM-02 27 33720,74 39434,12 98983,06 20230,27 684,37 193052,6
NM-03 14 34453,36 36759,68 49637,08 0 484 121334,1
Total: 53 87131,28 98425,41 154376,2 20230,27 1168,37 361331,6

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Coordenador de Contabilidade 1 87,69 78,93 16,66 0 8,77 192,05
Total: 1 87,69 78,93 16,66 0 8,77 192,05

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 267 947752,7 1775091 857443,4 91040,1 23409,66 3694737
FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Assistente de Auditor 4 17992,67 31930,75 4554,67 0 2264,03 56742,12
Assistente de Conselheiro 4 18589,56 32932,68 9062,88 0 2323,7 62908,82
Controlador 10 46275,36 81747,92 30769,3 4937,99 5087,74 168818,3
Coordenador Acadêmico 1 2199,3 4270,43 2187,45 0 0 8657,18
Coordenador de Acervo Técnico e 1 5715,81 4622,07 4883,17 0 0 15221,05
Coordenador de Administração 1 6063,87 4050,5 6068,63 1358,31 0 17541,31
Coordenador de Apoio ao Usuário 2 4211,6 4464,08 1727,52 0 413,58 10816,78
Coordenador de Apoio as Sessões 1 6063,87 4656,91 6068,63 1358,31 0 18147,72
Coordenador de Apoio Técnico 2 8200,65 6046,48 21594,71 0 8,35 35850,19
Coordenador de Atendimento ao 2 5295,03 3995,02 3689,11 0 20,94 13000,1
Coordenador de Contabilidade 1 4559,7 8001,4 1256,11 521,52 465,04 14803,77
Coordenador de Desenvolvimento 1 4172,03 7805,31 1796,61 0 417,2 14191,15
Coordenador de Engenharia de 1 4050,5 7695,98 0 0 0 11746,48
Coordenador de Ensino, Pesquisa e 1 4050,5 7695,98 0 0 405,07 12151,55
Coordenador de Formalização de 1 5285,07 4579 5918,45 1497,25 528,5 17808,27
Coordenador de Gestão do 1 5715,81 4622,07 5859,78 0 0 16197,66
Coordenador de Informação e 1 6063,87 4656,91 6432,45 1494,14 606,41 19253,78
Coordenador de Infraestrutura e 2 4647,39 8233,17 2574,37 0 455,97 15910,9
Coordenador de Pagamento 1 4050,5 7703,63 3645,43 0 810,09 16209,65
Coordenador de Patrimônio 1 5285,07 4050,5 3945,62 0 528,5 13809,69
Coordenador de Saúde e Qualidade 1 4050,5 7695,98 1215,16 0 810,09 13771,73
Coordenador de Sistemas 2 4647,39 8156,75 2536,53 0 464,74 15805,41
Coordenador de Suprimentos e 1 4647,39 8233,17 3220,14 0 464,74 16565,44
Coordenador de Transporte 2 3124,31 4061,95 4304,89 25,63 0 11516,78
Coordenador Orçamentáro e 1 5285,07 8807,04 5636,84 745,33 1239,64 21713,92
Gerente de Atendimento ao Público 1 2309,25 3645,43 3572,82 0 0 9527,5
Gerente de Expediente 8 28846,18 38851,57 27089,75 2866,15 1655,22 99308,87
Gerente de Fiscalização 20 88561,81 147459,6 45764,26 4136,9 9829,08 295751,7
Gerente de Tecnologia da 4 8749,67 15028,05 1282,86 244,28 874,97 26179,83
Total: 79 318709,7 485700,4 216658,1 19185,81 29673,6 1069928

TOTAL FUNÇÕES GRATIFICADAS 79 318709,7 485700,4 216658,1 19185,81 29673,6 1069928
TOTAL: 697 3050035 3126740 2590494 371051,8 182226,3 9320547
NIVEL

NIVEL SUPERIOR
443 2355886 2874011 1912817 265620,8 116761,4 7525096

NIVEL MEDIO
183 592638,3 235650 618546,9 90655,48 38909,75 1576400

NIVEL FUNDAMENTAL
45 101510,5 17079,02 59130,36 14775,58 26555,15 219050,6

TOTAL NIVEL 671 3050035 3126740 2590494 371051,8 182226,3 9320547
TOTAL: 671 3050035 3126740 2590494 371051,8 182226,3 9320547
TIPOS DE PREVIDÊNCIA

FINANPREV
300 1804042 1512638 1832630 254169 120944,1 5524423

FUNPREV
73 292072,1 343774,4 63711,01 5002 37034,6 741594,2

REGIME GERAL
222 800655,2 1196589 392601,5 50497,14 12005,03 2452348

OUTRAS (IPAMB)
1 6259,64 11267,35 8763,5 0 0 26290,49

TOTAL TIPOS DE PREVIDÊNCIA 596 2903029 3064269 2297706 309668,1 169983,7 8744656
TOTAL: 596 2903029 3064269 2297706 309668,1 169983,7 8744656
TOTAL GERAL: 697 3050035 3126740 2590494 371051,8 182226,3 9320547
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
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ABRIL / 2021

ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00
Vantag. Pecuniárias Incidentes
sobre Vencimentos e Salários

Regime Cargo Qtd. Venct/Sal. Gratific. Pessoais Outras Out. Vant. TOTAL
CONSELHEIROS

CONSELHEIRO 7 248236 59552,3 0 27985 0 335773

TOTAL CONSELHEIROS 7 248236 59552,3 0 27985 0 335773
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto 4 134756 0 0 10106,7 0 144863

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 4 134756 0 0 10106,7 0 144863
REG. JURIDICO UNICO

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR DE GABINETE 4 21158,4 38085,2 104982 13544,9 528,96 178300
Assessor T. C. Externo 7 44843,9 39716,2 74893,3 30887,8 2573,2 192914
Auditor C. E. A. B. Dados 1 4472,01 4535,89 1963,41 1204,74 1284,79 13460,8
Auditor C. E. A. Médica 1 3897,66 3507,9 399,51 124,88 974,42 8904,37
Auditor C. E. A. Segurança 1 4472,01 4024,81 1609,92 381,8 0 10488,5
Auditor C. E. A. Sistemas 9 44212,7 42904,6 29096,6 4343,83 5174,15 125732
Auditor C. E. A. Suporte 3 13416 12074,4 3890,64 4339,01 2012,4 35732,5
Auditor C. E. A. Urbanismo 2 7912,25 7121,03 1605,84 244,29 2066,48 18949,9
Auditor C. E. Administração 11 60665,6 47833,5 86541,6 20795,2 4535,42 220371
Auditor C. E. 1 3897,66 3507,9 1110,83 124,88 389,77 9031,04
Auditor C. E. C. Contábeis 31 161091 138549 310697 112778 12306,7 735422
Auditor C. E. 2 7795,32 7015,8 779,53 124,88 1169,3 16884,8
Auditor C. E. Direito 25 122040 110888 137923 32842,1 13312,9 417006
Auditor C. E. E. Civil 8 41732,9 37024,7 58971,3 17170,6 3621,53 158521
Auditor C. E. E. S. Ambiental 1 3897,66 3507,9 1169,3 124,88 2308,48 11008,2
Auditor C. E. Economia 5 19488,3 17149,7 5257,94 377,13 2975,22 45248,3
Auditor C. E. 2 7795,32 7015,8 350,79 124,88 0 15286,8
Auditor C. E. Procuradoria 4 16739,3 15065,4 4474,49 1148,95 2063,7 39491,9
Auditor C. Externo- 1 3897,66 3507,9 1110,83 0 389,77 8906,16
Auditor C. Externo- 1 3897,66 3507,9 0 0 389,77 7795,33
Auditor C. Externo- 1 3897,66 3118,13 0 0 0 7015,79
Auditor C. Externo- 1 3897,66 3507,9 0 0 389,77 7795,33
Total: 133 988111 612722 826828 278775 58466,7 2764901

NIVEL MEDIO
Analista A. C. Externo 24 136079 60543,2 147435 48718,7 7351,65 400127
Auxiliar T. C. E. Administrativo 28 142760 16475,9 159716 55252,4 8039,61 382244
Auxiliar T. C. E. Informática 13 54885,6 3678,18 24589 5977,81 3370,11 92500,6
Motorista 12/05/2021 11:12:11 11 RelDRPNova / 0FTM 32485,2 SARH - Sist      30723,3 38533,7 18636,9 286,6 120666

Total: 76 366210 111421 370273 128586 19048 995537
NIVEL FUNDAMENTAL

Agente A. S. Administrativos 10 28621,9 1725,6 17220,8 11974,9 253,8 59797
Agente A. S. Gerais 16 36889,3 8404,82 22144 10703,3 13371,2 91512,6
Agente V. Zeladoria 3 8474,19 3954,61 7118,31 5279,18 3898,14 28724,4
Total: 29 73985,3 14085 46483,1 27957,4 17523,2 180034

TOTAL REG. JURIDICO UNICO 227 1045315 678675 1243584 397226 95037,8 3459837
CEDIDOS

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 7 27283,6 21826,9 20627,1 0 0 69737,7
ASSESSOR TÉC LEGISLATIVO 1 5194,91 9350,84 10705,4 11110,5 0 36361,7
Chefe G. M. (. T. PM/BM) 1 19417,4 0 0 0 0 19417,4
ESPECIALISTA E. C. I 1 2025,13 1620,1 1640,36 0 0 5285,59
Seção A. O. (. M. PM/BM) 1 14563 0 0 0 0 14563
Seção P. C. I.  (Ten.-Cor. ou Major 1 13195,8 0 0 0 0 13195,8
Seção S. (. M. PM) 1 13195,8 0 0 3298,96 0 16494,8
Subchefe G. M. (. PM/BM) 1 13195,8 0 0 3628,85 0 16824,7
Total: 14 108072 32797,9 32972,9 18038,3 0 191881

NIVEL MEDIO
ANALISTA AUX CONTROLE 3 8266,46 8131,28 29139,4 2672,72 0 48209,8
Auxiliar T. C. E. Informática 1 5085,63 0 4665,2 0 508,56 10259,4
Corpo Op. (Sold/Cabo/Sarg/Subt.) 25 46034,5 0 0 1721,76 0 47756,3
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 11660,4 0 4372,66 1093,16 0 17126,2
Total: 33 71047 8131,28 38177,2 5487,64 508,56 123352

TOTAL CEDIDOS 47 179119 40929,1 71150,1 23526 508,56 315232

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 4 15590,6 12472,5 17935,8 0 0 45999
AUDITOR DE CONTROLE 9 35078,9 28063,2 57783,8 6922,59 0 127849
Total: 13 50669,6 40535,7 75719,7 6922,59 0 173848

NIVEL MEDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 13282,4 11574,6 9439,96 2612,84 0 36909,8
TÉC PROCESSAMENTO DE 3 10606 0 4772,7 0 0 15378,7
TÉCNICO AUX CONTROLE 9 28716,9 2040,57 13214,1 2849,67 427,55 47248,8
Total: 19 52605,2 13615,2 27426,8 5462,51 427,55 99537,3

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS 1 1711,46 0 342,29 0 0 2053,75
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS 15 22067,6 2353,88 10312,9 4033,47 9797,98 48565,8
Total: 16 23779 2353,88 10655,2 4033,47 9797,98 50619,6

TOTAL 48 127054 56504,8 113802 16418,6 10225,5 324004
CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS COMISSIONADOS
NIVEL SUPERIOR

NS-01 84 249037 474269 114038 100297 4617,03 942258
NS-02 72 376679 748877 296141 114871 10116,9 1546685
NS-03 36 215914 458767 261236 75622,7 6970,09 1018511
Total: 192 841631 1681913 671415 290790 21704 3507453

NIVEL MEDIO
NM-01 12 18957,2 22231,6 5756,1 2915,96 0 49860,9
NM-02 11 28416,4 35335,4 3980,64 35813,9 401,46 103948
NM-03 9 27928,7 31606,9 10284,9 47651,2 0 117472
Total: 32 75302,2 89173,9 20021,7 86381,1 401,46 271280

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 224 916933 1771087 691437 377171 22105,5 3778733
FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Assistente de Auditor 4 17313,7 31173 4606,39 5297,4 2178,57 60569
Assistente de Conselheiro 4 17888 31689,9 8720,86 2357,16 2236 62891,9
Controlador 10 44529,1 78663 29608,1 29605 4452,91 186858
Coordenador Acadêmico 1 2116,3 4109,29 2104,89 310,63 0 8641,11
Coordenador de Acervo Técnico e 1 5500,11 4447,67 4698,89 612,97 0 15259,6
Coordenador de Administração 1 5835,05 3897,66 5839,63 1832,93 0 17405,3
Coordenador de Apoio ao Usuário 1 4056,31 4303,29 1671,92 494,77 405,63 10931,9
Coordenador de Apoio as Sessões 1 5835,05 4481,17 5839,63 1833,86 0 17989,7
Coordenador de Apoio Técnico 1 6433,04 5789,73 21302,1 21232,4 0 54757,3
Coordenador de Atendimento ao 1 5085,63 3897,66 3593,32 0 0 12576,6
Coordenador de Contabilidade 1 4472,01 7922,47 1239,45 0 447,2 14081,1
Coordenador de Desenvolvimento 1 4014,59 7510,79 1728,81 119,41 401,46 13775,1
Coordenador de Engenharia de 1 3897,66 7405,56 0 127,37 0 11430,6
Coordenador de Ensino, Pesquisa e 1 3897,66 7405,56 0 124,88 389,77 11817,9
Coordenador de Formalização de 1 5085,63 4406,22 5695,11 6894,74 508,56 22590,3
Coordenador de Gestão do 1 5500,11 4447,67 5638,66 600,08 0 16186,5
Coordenador de Informação e 1 5835,05 4481,17 6189,73 2162,51 583,51 19252
Coordenador de Infraestrutura e 1 4472,01 7922,47 2478,9 634,94 447,2 15955,5
Coordenador de Pagamento 1 3897,66 7405,56 3507,89 9874,07 779,53 25464,7
Coordenador de Patrimônio 1 5085,63 3897,66 3796,74 0 508,56 13288,6
Coordenador de Saúde e Qualidade 1 3897,66 7405,56 1169,3 124,88 779,53 13376,9
Coordenador de Sistemas 1 4472,01 7922,47 2478,9 581,55 447,2 15902,1
Coordenador de Suprimentos e 1 4472,01 7922,47 3098,62 498,48 447,2 16438,8
Coordenador de Transporte 1 3040,57 4201,72 4332,17 399,34 265,65 12239,5
Coordenador Orçamentáro e 1 5085,63 8474,72 5424,14 5847,92 2267,85 27100,3
Gerente de Atendimento ao Público 1 2222,11 3507,89 3438 0 0 9168
Gerente de Expediente 7 27849,9 37590,8 26124,7 7299,98 1523,29 100389
Gerente de Fiscalização 19 83984,8 141779 43239,3 27506,4 9492,7 306002
Gerente de Tecnologia da 2 8486,6 14653,7 1200,47 282,7 848,66 25472,2
Total: 69 304262 468716 208767 126656 29411 1137812

TOTAL FUNÇÕES GRATIFICADAS 69 304262 468716 208767 126656 29411 1137812
TOTAL: 626 2955674 3075464 2328739 979090 157288 9496255
NIVEL

NIVEL SUPERIOR
421 2292744 2836684 1815702 721182 109582 7775894

NIVEL MEDIO
160 565165 222341 455898 225917 20385,5 1489707

NIVEL FUNDAMENTAL
45 97764,3 16438,9 57138,3 31990,9 27321,2 230654

TOTAL NIVEL 626 2955674 3075464 2328739 979090 157288 9496255
TOTAL: 626 2955674 3075464 2328739 979090 157288 9496255
TIPOS DE PREVIDÊNCIA

FINANPREV
301 1762630 1473472 1762314 534894 115087 5648397

FUNPREV
72 279582 333125 51982,1 22769,7 31975,6 719434

REGIME GERAL
203 783774 1204707 391381 137381 10225,5 2527468

OUTRAS (IPAMB)
1 6259,64 11267,4 8763,5 0 0 26290,5

TOTAL TIPOS DE PREVIDÊNCIA 577 2832245 3022572 2214440 695045 157288 8921590
TOTAL: 577 2832245 3022572 2214440 695045 157288 8921590
TOTAL GERAL: 626 2955674 3075464 2328739 979090 157288 9496255
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA
MARÇO / 2021

ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00
Vencimentos
/Proventos/ Outras

Vantag.
Regime Cargo Qtd. Pensões TOTAL

CONSELHEIROS

CONSELHEIRO                   5 177311,1 0 177311,1
Total: 5 177311,1 0 177311,1

TOTAL CONSELHEIROS 5 177311,1 0 177311,1
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto        2 77325,17 0 77325,17
Total: 2 77325,17 0 77325,17

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 2 77325,17 0 77325,17
REGIME JURIDICO ÚNICO

NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 4 97595,46 0 97595,46
ASSESSOR DE GABINETE          5 237367,5 0 237367,5
Assessor T. C. Externo        6 139954 6690,49 146644,5
ASSESSOR TÉC CONTROLE 1 10936,37 0 10936,37
Auditor C. E. Administração   2 36290,83 1214,76 37505,59
Auditor C. E. C. Contábeis    6 181811,4 1967,2 183778,6
Auditor C. E. Direito         9 251846,1 668,52 252514,6
Auditor C. E. Economia        2 44995,02 1337,04 46332,06
Auditor C. Externo            38 875150,1 47579,88 922730
CHEFE GABINETE 1 30185,38 0 30185,38
CHEFE GABINETE DA 1 29211,66 0 29211,66
DIRETOR DE DEPARTAMENTO       3 84778,72 0 84778,72
SECRETÁRIO                    2 65966,22 0 65966,22
SUB-SECRETÁRIO                1 32487,2 0 32487,2
Total: 81 2118576 59457,89 2178034

NIVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 5 28470,32 0 28470,32
Analista A. C. Externo        38 451991,6 31034,74 483026,3
ANALISTA AUX CONTROLE 1 6910,57 0 6910,57
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     2 27994,67 0 27994,67
Auxiliar T. C. E. Administrati 15 176558,2 0 176558,2
Auxiliar T. C. E. Informática 1 4656,99 0 4656,99
Motorista                     4 30655,58 684,55 31340,13
TÉCNICO AUX CONTROLE 5 33716,35 0 33716,35
Total: 71 760954,3 31719,29 792673,6

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS    1 3610,5 0 3610,5
Agente A. S. Administrativos  7 34064,44 1697,23 35761,67
Agente A. S. Gerais           3 7044,26 59,01 7103,27
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 10715,46 0 10715,46

12/05/2021 11:10:41 RelDRPNova2 / 0FTL SARH - Sistema de Administração de Recursos Humanos
Agente V. Zeladoria           2 7497,45 505,66 8003,11
Total: 18 62932,11 2261,9 65194,01

TOTAL REGIME JURIDICO ÚNICO 170 2942462 93439,08 3035901
PENSIONISTA

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 8 163106,3 0 163106,3
AUDITOR                       3 94485,54 0 94485,54
Auditor C. E. Administração   1 3454,81 0 3454,81
Auditor C. Externo            2 25142,3 0 25142,3
CONSELHEIRO                   7 207766,1 0 207766,1
Conselheiro Substituto        3 76002,63 0 76002,63
Total: 24 569957,6 0 569957,6

NÍVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 30921,47 0 30921,47
Analista A. C. Externo        4 36203,24 0 36203,24
ANALISTA AUX CONTROLE 2 17353,62 0 17353,62
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     1 9988,05 0 9988,05
Auxiliar T. C. E. Administrati 5 50734,81 0 50734,81
Motorista                     7 46752,7 0 46752,7
TÉC AUX SERV ESPECIALIZADOS   1 5242,99 0 5242,99
TÉC INFORMÁTICA- 1 16230,46 0 16230,46
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 31060,67 0 31060,67
Total: 32 244488 0 244488

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ADMINISTRATIVOS   1 7512,29 0 7512,29
Agente A. S. Gerais           1 3771,9 0 3771,9
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 12839,3 0 12839,3
AGENTE VIGILANCIA E 2 6984,86 0 6984,86
Total: 9 31108,35 0 31108,35

TOTAL PENSIONISTA 65 845553,9 0 845553,9
TOTAL GERAL: 242 4042653 93439,08 4136092



96  diário oficial Nº 34.588 Quarta-feira, 19 DE MAIO DE 2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA
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ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00
Vencimentos
/Proventos/ Outras

Vantag.
Regime Cargo Qtd. Pensões TOTAL

CONSELHEIROS

CONSELHEIRO                   5 187949,8 0 187949,8
Total: 5 187949,8 0 187949,8

TOTAL CONSELHEIROS 5 187949,8 0 187949,8
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto        2 77325,17 0 77325,17
Total: 2 77325,17 0 77325,17

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 2 77325,17 0 77325,17
REGIME JURIDICO ÚNICO

NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 4 95301,4 0 95301,4
ASSESSOR DE GABINETE          5 243931,7 0 243931,7
Assessor T. C. Externo        6 136121,3 6438,03 142559,3
ASSESSOR TÉC CONTROLE 1 10523,69 0 10523,69
Auditor C. E. Administração   2 34921,35 1168,92 36090,27
Auditor C. E. C. Contábeis    6 178726,9 1892,98 180619,9
Auditor C. E. Direito         9 254297,7 643,3 254941
Auditor C. E. Economia        2 43359,66 1286,6 44646,26
Auditor C. Externo            38 871579,2 46160,96 917740,2
CHEFE GABINETE 1 30185,38 0 30185,38
CHEFE GABINETE DA 1 29211,66 0 29211,66
DIRETOR DE DEPARTAMENTO       3 84778,72 0 84778,72
SECRETÁRIO                    2 63758,22 0 63758,22
SUB-SECRETÁRIO                1 40814,7 0 40814,7
Total: 81 2117512 57590,79 2175102

NIVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 5 27782,28 0 27782,28
Analista A. C. Externo        38 449016,2 29935,92 478952,1
ANALISTA AUX CONTROLE 1 6649,79 0 6649,79
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     2 27994,67 0 27994,67
Auxiliar T. C. E. Administrati 15 174363,6 0 174363,6
Auxiliar T. C. E. Informática 1 4481,25 0 4481,25
Motorista                     4 29609,26 658,71 30267,97
TÉCNICO AUX CONTROLE 5 32738,65 0 32738,65
Total: 71 752635,7 30594,63 783230,3

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS    1 3474,26 0 3474,26
Agente A. S. Administrativos  7 33154,18 1633,17 34787,35
Agente A. S. Gerais           3 6916,48 56,77 6973,25
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 10311,02 0 10311,02

12/05/2021 11:12:49 RelDRPNova2 / 0FTN SARH - Sistema de Administração de Recursos Humanos
Agente V. Zeladoria           2 7214,53 486,58 7701,11
Total: 18 61070,47 2176,52 63246,99

TOTAL REGIME JURIDICO ÚNICO 170 2931218 90361,94 3021580
PENSIONISTA

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 8 163106,3 0 163106,3
AUDITOR                       3 94485,54 0 94485,54
Auditor C. E. Administração   1 3387,94 0 3387,94
Auditor C. Externo            2 25142,3 0 25142,3
CONSELHEIRO                   7 207766,1 0 207766,1
Conselheiro Substituto        3 76002,63 0 76002,63
Total: 24 569890,7 0 569890,7

NÍVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 34686,06 0 34686,06
Analista A. C. Externo        4 36203,24 0 36203,24
ANALISTA AUX CONTROLE 2 17353,62 0 17353,62
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     1 9988,05 0 9988,05
Auxiliar T. C. E. Administrati 5 50734,81 0 50734,81
Motorista                     6 39227,03 0 39227,03
TÉC AUX SERV ESPECIALIZADOS   1 5242,99 0 5242,99
TÉC INFORMÁTICA- 1 16230,46 0 16230,46
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 31060,67 0 31060,67
Total: 31 240726,9 0 240726,9

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ADMINISTRATIVOS   1 7512,29 0 7512,29
Agente A. S. Gerais           1 3771,9 0 3771,9
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 12839,3 0 12839,3
AGENTE VIGILANCIA E 2 6984,86 0 6984,86
Total: 9 31108,35 0 31108,35

TOTAL PENSIONISTA 64 841726 0 841726
TOTAL GERAL: 241 4038219 90361,94 4128581

Protocolo: 657440



 diário oficial Nº 34.588  97 Quarta-feira, 19 DE MAIO DE 2021

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços)
Número: 09/2021/MPc/Pa
Processo Nº: 2021/465640
objeto: registro de Preços para aquisição de suprimentos de informáti-
ca, conforme condições, exigências, especificações técnicas qualitativas e 
quantitativas detalhadas no instrumento convocatório.
obtenção do Edital: Nos Sites: https://comprasnet.gov.br/, https://www.
mpc.pa.gov.br ou https://www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: akyson ferreira da Silva
local de abertura: No site https://comprasnet.gov.br/.
data da Sessão: 02/06/2021
Hora da abertura: 09:00 h (horário de Brasília)
fonte de recurso:
Programa de Trabalho:  01.032.1493.8751.0000
Natureza de despesa: 44.90.52.00 e 33.90.30.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY – Procurador-Geral de contas

Protocolo: 657097

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0270/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109529/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora de 
Justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 15/04 a 14/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0271/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 110361/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça daNiElla Maria doS SaNToS diaS, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 02 a 31/08/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0272/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 

Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 111014/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora 
de Justiça Márcia BEaTriZ rEiS SoUZa, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 03/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0273/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 110613/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça SÍlVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0275/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 110960/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promo-
tora de Justiça Érica alMEida dE SoUSa, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 03/05 a 01/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0276/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 110164/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça HElEM TaliTa lira foNTES a gozar 
26 (vinte e seis) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela Por-
Taria n.º 3.632/2020-MP/PGJ, no período de 03 a 28/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0277/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 110334/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça olÍVia roBErTa NoGUEira dE oli-
VEira a gozar 20 (vinte) dias restantes de férias, estabelecidas pela Por-
Taria n.º 6.183/2019-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela PorTaria n.º 7.451/2019-MP/PGJ, no período de 07 a 26/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 657176



98  diário oficial Nº 34.588 Quarta-feira, 19 DE MAIO DE 2021

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0268/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 110597/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 2º período de férias do Promotor de Justiça diEGo liBardi ro-
driGUES, estabelecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, de 05/07 
a 03/08/2021 para 30/08 a 28/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0274/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 110758/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 1º período de férias da Promotora de Justiça lÍliaM PaTrÍcia 
dUarTE dE SoUZa GoMES, estabelecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-
MP/PGJ, de 01 a 30/05/2021 para 16/11 a 15/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 657179

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 028/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua 
das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 
68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 028/2021-11PJMAB
objeto: apurar a ocorrência de ato de improbidade administrativa relativo ao pa-
gamento indevido de valores a ex-servidora municipal Wilma Gonçalves de oliveira
Envolvidos:  WilMa GoNÇalVES dE oliVEira
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: 656995
Extrato da PORTARIA nº 01/2021 – MP/PJMA-2º Cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 000571–157/2019 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 01/2021 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apuração de possíveis irregularidades contábeis na aplicação dos 
recursos do fundo Estadual de desenvolvimento florestal (fUNdEflor), re-
ferentes aos anos de 2018 a 2019, por parte do Município de Monte alegre/
PA, e a adoção de demais providências que se fizerem necessárias.
diego Belchior ferreira Santana – Promotor de Justiça respondendo pelo 
do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 656997
extrato de Portaria do Procedimento administrativo nº 000198-
117/2021 –MP/8ºPJiJ
o Promotor de Justiça, Titular na 8º Promotoria de Justiça da infância e Ju-
ventude de Belém-Pa, torna pública a instauração do Procedimento admi-
nistrativo nº 000198-117/2021–MP/8ª PJiJ, que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público, na rua João diogo, nº 100, bairro da cidade 
Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 001/2021
data da instauração: 12/05/2021
objeto: Sensibilizar o setor privado e órgãos do setor público para o compro-
misso social em favor dos adolescentes e jovens inseridos no sistema socio-
educativo de forma que os danos pela interrupção das aulas presenciais pos-
sam ser reduzidos através da doação de equipamentos de informática usados 

que estejam subaproveitados, que não estejam mais sendo utilizados no âm-
bito das entidades privadas e públicas consultadas nestes autos extrajudiciais.
instauração de ofício: resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 do cNMP, artigo 8º, iV.
representante: Ministério Público do Estado do Pará-MPPa.
representados: instituições do Setor Privado e Órgãos do Setor Público.
Promotoria de Justiça: 8ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém-Pa.
Promotor de Justiça: aNTÔNio loPES MaUrÍcio

Protocolo: 656989
Portaria N.º 1076/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 066/2021-dMo-MPPa, protocoli-
zado sob o nº  6418/2021, de 12/5/2021,
coNSidEraNdo ainda que a servidora Simone de Nazaré Braga dias, ocu-
pante do cargo de Enfermeiro, foi colocada à disposição do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, pela fundação Hospital de clínicas Gaspar Viana, 
pelo período de 3/5/2021 a 2/5/2022, conforme PorTaria nº 257, de 
20/4/2021, publicada no d.o.E. de 26/4/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SiMoNE dE NaZarÉ BraGa diaS, inscrição corEN nº 
108870, nos termos das normas e regulamentos aplicáveis aos serviços de enfer-
magem, durante o período de 12 (doze) meses, a contar da data da emissão de 
certidão, para exercer as atividades e atribuições inerentes a Gestão assistencial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 657000
extrato da Portaria n.º 01/2021-MP/PJMr
a Promotoria de Justiça de Mãe do rio, com fundamento no art. 54, Vi 
e §3º da lei complementar n.º 057/06, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Mãe do rio, sito à avenida castelo Branco, n 363, Bairro São 
francisco, cEP.: 68.675-000, Mãe do rio /Pa, fone/fax: (91) 3444-1443.
PorTaria n.º n.º 01/2021-MP/PJMr, de 11/05/2021
interessado(s): Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará–
SiNTEPP; cacS fUNdEB.
objeto: “acompanhar processo em curso de composição do cacS do fUN-
dEB de Mãe do rio/Pa”.
Maurim lameira Vergolino – Promotor de Justiça

Protocolo: 657002
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 027/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e 
Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, 
rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a ins-
tauração do Procedimento Preparatório 000631-940/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/
nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – 
Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 027/2021-11PJMAB
objeto:
Apurar suposto desvio de finalidade ocorrido no âmbito da Prefeitura de 
Bom Jesus do Tocantins, relativo a professora concursada como pedagoga 
que estaria ministrando aulas de língua portuguesa.
Envolvidos:  SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE BoM JESUS do 
TocaNTiNS - SEMEc
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: 656981
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 008/2021/MP/3ªPJM
a 3ª Promotora de Justiça de Marituba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23- cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
002048-025/2020/MP/3ªPJM que se  encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Marituba, situada na rua cláudio Barbosa da Silva, n° 380, 
centro. Marituba/Pa, cEP 67.200-000, foNE fone: 3239-4700 / 3239, 
e-mail: mpmarituba@mppa.mp.br.
PorTaria nº 008/2021/MP/3ªPJM
interessado: Mário Henrique de lima Biscaro
assunto: apurar possível prática de irregularidades e/ou fraudes por parte 
do ex-prefeito do Município de Marituba, Mário Henrique de lima Bisca-
ro, na utilização de recursos dos precatórios do fUNdEf, recebidos em 
01.02.2017, no montante aproximado de r$62 (sessenta e dois milhões 
de reais) para pagamento de honorários advocatícios.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira - 3ª Promotora de Justiça de Marituba.

Protocolo: 656969
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 022/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
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cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000630-940/2019 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 022/2021-11PJMAB
objeto:
apurar indícios de ato de improbidade administrativa, relativo a suposto 
acúmulo ilegal de funções pelo profissional médico Rhaone C. Lima Caldas, 
que, supostamente, exerceria atribuições com carga horária incompatível
Envolvidos:  rHaoNE c. liMa caldaS
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: 656975
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 025/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e 
Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, rE-
SolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instau-
ração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio 000622-940/2020 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, 
s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – 
Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 025/2021-11PJMAB
objeto: apurar suposto pagamento irregular de plantões à servidora de 
prenome raquel, lotada no setor de recursos humanos do HMM, suposta-
mente acobertada pelo coordenador do setor, Sr. Wildson alves Guimarães
Envolvidos:  HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá – HMM
HildiSoN alVES GUiMarÃES
NacioNal dE PrENoME raQUEl
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 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: 656972
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 026/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e 
Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, 
rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a ins-
tauração do Procedimento Preparatório 000624-940/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/
nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – 
Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 026/2021-11PJMAB
objeto: apurar supostas irregularidades na divulgação, pela Prefeitura de 
Marabá, da existência de leitos de UTi adulto no HMM
Envolvidos:  MUNicÍPio dE MaraBá – PrEfEiTUra MUNiciPal
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: 656973
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 021/2021-11PJMaB
  o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000346-940/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 021/2021-11PJMAB
objeto:
Apurar denúncia sobre desvio de recursos públicos por profissionais médi-
cos em hospitais públicos (Hospital Municipal de Marabá-HMM e Hospital de 
campanha de Marabá-HcM)
Envolvidos:  HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá – HMM
HoSPiTal dE caMPaNHa 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: 656966
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 011/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 

incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000296-940/2019 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 011/2021-11PJMAB
objeto: apurar a ocorrência de irregularidades na execução do objeto convênio 
nº. 096/2005, firmado entre a Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins e a Se-
cretaria Executiva de Planejamento, orçamentos e finanças - SEPof, visando 
a construção de um poço artesiano na Escola Estadual Maria Silvia dos Santos
Envolvidos:  PrEfEiTUra MUNiciPal dE BoM JESUS do TocaNTiNS
EMPrESa criSTal PoÇoS lTda
lUciENE GEralda rEZENdE VEraS
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: 656964
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 011/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000021-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 011/2021-MP/PJ de aveiro
 interessados: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará /  TriBUNal 
dE coNTaS do MUNicÍPio/ raNilSoN araUJo do Prado
assunto: a presente PorTaria resolve instaurar Procedimento administrati-
vo para  acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura Municipal de 
aveiro para execução de acórdão proferido pelo TcM, que aplicou a penalidade 
de ressarcimento ao erário em face de ranilson araújo do Prado, no proc. nº. 
100012012-00, por meio do acórdão nº. 35.464/2019, em razão da irregu-
laridade de contas do ex-prefeito referente ao exercício financeiro de 2012.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 656957
Portaria N° 20/2018-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de conversão -
Procedimento Preparatório em inquérito civil
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a conver-
são de Procedimento Preparatório no inquérito civil nº 08/2021-MP/3ªP-
JSiP, que encontra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, 
bairro Nova Brasília, Santa isabel do Pará.
inquérito civil: nº 08/2021-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 07 de maio de 2021.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: Visa dar continuidade na apuração das responsabilidades e pro-
moção das medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente necessárias 
em caso de irregularidade na obra de pavimentação asfáltica, drenagem 
pluvial e superficial das vias do Distrito de Americano.
referência: SiMP 001251-094/2018
Santa izabel do Pará(Pa), 17 de maio de 2021

Protocolo: 656959
resUMo da Portaria Nº 012/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000001-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: aNÔNiMo
Polo Passivo/reclamado: estabelecimentos situados na passagem almirante 
Saldanha entre Timbó e Vileta, Belém/Pará, o primeiro denominado “depósito 
de Bebidas do cametá” e o segundo “Bar Mana e ranolfo de nº. 179”.
data da instauração: 11/05/2021.
objeto da investigação: apurar possível crime ambiental, consis-
tente em poluição sonora.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 656961
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000007-
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 000007-151/2021, 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 032/2021
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 servidora M. A. M. L. A.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656949
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extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000439-151/2020-
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 000439-151/2020, 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 025/2021
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. H. O. V.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656950
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000050-151/2021-
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 000050-151/2021, 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 041/2021
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 servidora S. M. V. c.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656951
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000541-151/2020-
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 000541-151/2020, 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 029/2021
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 M. G. F. L.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656952
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº 000386-151/2020-
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 000386-151/2020, 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 021/2021
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. P. A. G.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 656953
extrato da Portaria nº 002/2021-MPPa/3ª PJePPMa
o 3º Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternati-
vas de Belém, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complemen-
tar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 
17/09/2006, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
SiMP nº 000028-102/2021 que se encontra em trâmite na 3ª Promotoria de 
Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas de Belém, com 
sede na av. 16 de Novembro nº 50, anexo ii - cidade Velha, Belém/Pará.
PorTaria nº 002/2021-MPPa/3ª PJEPPMa
Objeto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada no ano de 2021, 
as políticas públicas voltadas a criação e/ou ampliação de vagas em resi-
dências Terapêuticas - rT’s na região Metropolitana da capital. Belém/Pa, 
12 de maio de 2021. Edivar cavalcante lima Júnior, Promotor de Justiça 
Titular da 3ª PJEPPMa.

Protocolo: 656955
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da Ata de Registro de Preços: 012/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 003/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e P. N. S. SEaBra ME
cNPJ: 04.180.058/0001-15
objeto: registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza
data da assinatura: 14/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022
Preço registrado:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT. Marca faBri-
caNTE

Valor 
UNiT Valor ToTal

2

água sanitária, com alvejante e 
desinfetante; hipoclorito de sódio 2 a 
2,5% p.p. frasco c/ 01 litro. registro 

no Ministério da Saúde. Validade 
mínima de 4 meses, a partir da data 

de entrega.

frasco 300 EcoNoMico f.c oli-
VEira r$ 2,60 r$ 780,00

7
limpador instantâneo multiuso. frasco 
c/500 ml Validade mínima de 24 me-

ses, a partir da data de entrega
lata 400 YPÊ Q. aMParo 

lTda r$ 4,30 r$ 1.720,00

12

Saco plástico com capacidade para 50 
litros, em polietileno de alta densidade, 
cor: cinza, azul ou preta. Pacote c/10 

unidades.

pacote 200 KTa liXo rEciclE + r$ 1,65 r$ 330,00

19
Guardanapo de papel, grofado, branco, 

folha simples, medidas aproximadas 
23x20cm. Pacote c/50 unidades.

pacote 2.000 Scala SUZaNo 
PaPEiS r$ 1,16 r$ 2.320,00

21

Papel toalha em rolo, grofado, branco, 
de 1ª qualidade, com 100% fibras 

celulósicas, rolo com aproximadamente 
200mx20cm, não reciclado, com tubete 
interno reforçado de 60 mm, com no 

mínimo 04 fitas em papelão.

rolo 400 EcoNo-
clEaN

SUZaNo 
PaPEiS r$ 13,55 r$ 5.420,00

23

Papel higiênico em rolo, grofado, pico-
tado, branco, sem cheiro, com 100% 

fibras celulósicas, rolo de 30m x 10cm, 
não reciclado

pcte 100 floral SUZaNo 
PaPEiS r$ 3,60 r$ 360,00

24

Papel toalha interfolhado, grofado, 
branco, de 1ª qualidade, com 100% 

fibras celulósicas, medidas: 23x23 cm. 
fardo c/ 1.250 unidades.

fardo 1.300 EcoNo-
clEaN

SUZaNo 
PaPEiS r$ 20,30 r$ 26.390,00

25

luva em látex, 100% natural, 
anti- alérgica, antibacteriana, com 
palma- antiderrapante e revestida 

internamente com verniz silver - tam 
M. Validade mínima de 24 meses, a 

partir da data de entrega.

Par 100 daNNY daNNY 
coMErcio r$ 4,00 r$ 400,00

26

luva em látex, 100% natural, 
anti- alérgica, antibacteriana, com 
palma- antiderrapante e revestida 

internamente com verniz silver - tam 
M. Validade mínima de 24 meses, a 

partir da data de entrega.

Par 100 daNNY daNNY 
coMErcio r$ 4,00 r$ 400,00

27

luva em látex, 100% natural, 
anti- alérgica, antibacteriana, com 
palma- antiderrapante e revestida 

internamente com verniz silver - tam 
G. Validade mínima de 24 meses, a 

partir da data de entrega.

Par 100 daNNY daNNY 
coMErcio r$ 4,00 r$ 400,00

ToTal GEral r$ 38.520,00
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 657055
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da Ata de Registro de Preços: 013/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 003/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e l N da coSTa EPP
cNPJ: 05.360.995/0001-15
objeto: registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza
data da assinatura: 14/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022
Preço registrado:

iTEM dEScriÇao UNid QTdadE Marca Valor UN Valor ToTal

28

copo descartável de 50 ml, branco, polipropile-
no (tipo PP) fabricado em conformidade com a 

NBr 14.865/2012.
caixa c/ 50 pacotes de 100 unidades.

 

cx 80 copobras r$ 97,85 r$ 7.828,00

29

copo descartável de 150 ml, branco,
polipropileno (tipo PP), fabricado em conformi-

dade com a NBr 14.865/2012.
caixa c/ 25 pacotes de 100 unidades.

 

cx 300 copobras r$ 77,83 r$ 23.349,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 657060
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da Ata de Registro de Preços: 010/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 003/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e B N dE JESUS EirEli
cNPJ: 32.403.914/0001-90
objeto: registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza
data da assinatura: 14/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022
Preço registrado:

1

ácido muriático. frasco c/01 litro.
Validade mínima de 24 meses, a partir da data de 
entrega. Marca de referência Bramix, limpa Mais 

ou equivalente. –
caTMaT 368775

frasco limpa mais 50 4,37 218,50

4

desinfetante  para  uso  geral,  com germicida 
e bactericida, fragrância pinho. frasco c/500 

ml.Validade mínima de 24 meses, a partir da data 
de entrega. Marca de referência Pinho Sol, omo, 

Kalipto, Brilhante, Pinho Brill, Ypê, ajax,
Veja ou equivalente. caTMaT 456546

frasco kalipto 100 3,23 323,00

5 desodorizador de ar em aerossol. lata c/360 ml. lata UlTra 100 6,6500 665,00

6

inseticida em aerossol, com solvente a base de 
água. lata c/300 ml. Validade mínima de 24 

meses, a partir da data de entrega.  Marca  de  
referência raid, detefon,SBP, fort,  Baygon, Mor-

tein, Ultra inset ou equivalente. caTMaT 3646

lata UlTra iNSET 150 6,6500 997,50

8

detergente líquido para louças, com espessante,  
fragrância  côco.  frasco c/500 ml com bico do-
sador. Validade mínima de 24 meses, a partir da 
data de entrega. Marca de referência Econômico, 

fc, Guarani, Ypê, limpol, Minuano ou equivalente. 
caT 442679

frasco GUaraNi 2.200 1,4200 3.124,00

10

Esponja  para  limpeza,  dupla  face, medi-
das aproximadas (variação máxima 10%) 

100x70x20mm Marca de referência
3M, Scoth Brite, Bettanin, Bombril, ou equivalen-

te. caTMaT 363790

Und BETTaNiN 1.500 0,4200 630,00

11

Saco plástico com capacidade para 200 litros, 
em polietileno de alta densidade, cor: cinza, 

azul ou preta. Pacote c/05 unidades. Marca de 
referência Kata lixo, Tubarão ou  equivalente.  

caTMaT 458145

pacote KaTaliXo 700 2,6500 1.855,00

13

Saco plástico com capacidade para 15 litros, em 
polietileno de alta densidade, cor: cinza, azul ou 
preta. Pacote c/20 unidades. Marca de referência 

Kata lixo, Tubarão ou equivalente. caTMaT
300237

pacote KaTaliXo 200 1,4300 286,00

14

Refil de sabonete cremoso para as mãos, com 
bico dosador, fragrâncias

erva-doce e rosa. caixa c/01 unidade de 800
ml Validade mínima de 12 meses, a partir da data 
de entrega. Marca de referência Trilha, Voga ou 

equivalente. caTMaT 312074

caixa VoGa 80 6,0400 483,20

15

Vassoura de piaçava, com capa, cabo e rosca 
revestido com plástico, reforçada Marca de refe-
rência: leal, Paraense, fortaleza  ou  equivalente.  

caTMaT
259575

unidade paraense 50 7,4800 374,00

20

Papel toalha em rolo, grofado, branco, com 100% 
fibras celulósicas, rolo com 60 toalhas medindo 
21cm x 20cm, não reciclado. Pacote c/02 rolos. 

Marca de referência Scala, Stylus, Snob, absoluto, 
Mascot ou  equivalente.  caTMaT 391513

pacote aBSolUTo 1.000 3,9400 3.940,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 657036

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da Ata de Registro de Preços: 011/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 003/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e NaSciMENTo 
coMEr. aTac. dE arTiGoS dE PaPEl. E SErV.EirEli
cNPJ: 36.257.948/0001-74
objeto: registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza
data da assinatura: 14/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022
Preço registrado:

16 Saco Para liMPEZa GEral, 100% algodão, 
alvejado, medida aproximada 45x76 pacote iTaTEX 100 2,26 226,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 657048

Portaria Nº 1007/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 103/2021-MPPa/15PJiJ/STM, en-
caminhado a esta Procuradoria Geral de Justiça, referente aos autos do 
Processo nº 0002004-31.2016.8.14.0051 (SiMP nº 011493-031/2016).
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria nº 8337/2017-MP/PGJ, que delegou poderes aos 
Promotores de Justiça Maria raimunda da Silva Tavares e alexandre 
Batista dos Santos couto Neto, para atuarem no Processo nº 0002004-

31.2016.8.14.0051 (SiMP nº011493-031/2016).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 07 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 657388
Portaria Nº 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 a dispensa da servidora, adriana Moraes ferreira, ocu-
pante do cargo de Auxiliar de Administração, do exercício da Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994, concedida por meio do expediente protocolizado 
sob o nº 23298/2017, datado de 8/6/2017;
CONSIDERANDO que trata de substituição de concessão da gratificação de 
tempo integral, o que não implicará em aumento de despesa com pessoal;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rENaTo lENo cUNHa alMEida, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Administração, lotado na Corregedoria-Geral, Gratificação de 
Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquele 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
republicada por incorreção no doE de 18/05/2021

Protocolo: 657372
Portaria Nº 1120/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), bem como os ternos da decisão do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará no inquérito 
civil nº 001083-116/2013,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria nº 680/2021-MP/PGJ e dESiGNar o Promotor de Jus-
tiça aldo oliVEira BraNdÃo SaifE, TiTUlar do 6.º carGo dE PJ dE 
dEfESa do PaTriMÔNio PUBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BELÉM, ou quem suas vezes fizer, para atuar no Inquérito Civil supramen-
cionado e tomar as providências cabíveis quanto a prosseguimento do feito.
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: 657377
Portaria Nº 1132/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1021/2021-MP/PGJ, de 
07/05/2021, publicada no doE de 11/05/2021;
ii - dElEGar o Exmº. Sr. Promotor de Justiça de Segunda Entrância EVaN-
DRO DE AGUIAR RIBEIRO atribuições específicas para, dar investidura no 
cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça 
de Segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, a Srª. iVaNa SoarES fEiJÓ, no-
meada conforme o ato nº 144/2021, datado de 30/4/2021, publicado no 
d.o.E em 6/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 657385
Portaria Nº 0278/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, 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 membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 6/7/2006.
- JoHN lUKE VilaS BoaS carr – Período: 01/02 a 02/03/2021 – Período nº 103624/2021
- liZETE dE liMa NaSciMENTo – Período: 05/05 a 03/06/2021 – GEdoc nº 111364/2021
- SilVia BraNcHES SiMÕES – Período: 03/05 a 01/06/2021 – GEdoc nº 111108/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0279/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, 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 ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006.
- daNiEl MENEZES BarroS – Período: 26/04 a 30/04/2021 - GEdoc nº 110215/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 657361
Portaria Nº 1089/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 993/2021-MP/PGJ, de 04/05/2021, 
publicada no doE de 11/05/2021;
ii - dElEGar a Exmª. Srª. Promotora de Justiça de 1ª Entrância fraNcYS 
LUCY GALHARDO DO VALE atribuições específicas para, dar investidura no 
cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 
Primeira Entrância, MP.cPcP-102.3, a Srª. aNdrESSa fiGUEirEdo SoU-
Za, nomeada conforme o ato nº 76/2021, datado de 29/3/2021, publicado 
no d.o.E em 1º/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 1133/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
2709/2021, em 24/2/2021;
coNSidEraNdo tratar apenas de manutenção de tempo integral, sem ca-
racterizar aumento de despesa,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo coSME loBaTo cordEiro, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotado na Promotoria de Justiça de 
Mosqueiro, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alí-
nea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1134/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
4975/2021, em 14/4/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i – diSPENSar o servidor JorGE aNTÔNio SilVa doS SaNToS, ocupante 
do cargo de Motorista, do exercício da Gratificação de Tempo Integral, pre-
vista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
concedida pela PorTaria n.º 3.633/2009/MP/PGJ, datada de 11/09/2009, 
publicada no d.o.E em 14/10/2009, a contar de 12/4/2021.
ii – coNcEcEr ao servidor cÉSar roGÉrio SilVa PiNTo, ocupante do 
cargo de Serviços Gerais, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 
137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior 
deliberação, a contar de 12/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 657368

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 042/2021/GaB/MPcM-Pa, 10.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar nº 086/2013,
rESolVE:
i -  Exonerar a servidora daNiEllE liMa loPES dE SoUZa, do cargo de 
assistente da Procuradoria ii, a partir de 03.05.2021.
ii- Nomear a Sra. daNiEllE liMa loPES dE SoUZa, para o cargo de as-
sistente da Procuradoria i, a partir de 03.05.2021.
dê-se ciência, publique-se, registre-se  e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria Nº43/2021/GaB/MPcM/Pa, 10.05.2021
a Procuradora Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições conferidas na lei complementar nº 086/2013;
considerando a edição do decreto Estadual nº 955, de 14.08.2020, que 
revogou o decreto nº 670/2020, de 07.04.2020 e dispõe sobre as medidas 
adicionais de austeridade fiscal do Poder Executivo Estadual;
considerando a necessidade de promover a adequação e manter as medi-
das no sentido de buscar o equilíbrio orçamentário e financeiro do MPCM, o 
que resulta na necessidade de contingenciamento de gastos,
rESolVE:
art. 1º - Esta PorTaria estabelece medidas de austeridade para o 
reequilíbrio fiscal e financeiro no âmbito deste Ministério Público de 
contas dos Municípios do Estado do Pará.
art. 2º - Estão suspensas as práticas dos seguintes atos:
a) a celebração de novos contratos de qualquer natureza, ou ainda, de 
aditivos contratuais que importem em aumento quantitativo ou qualitativo 
dos contratos já existentes, à exceção daqueles necessários à realização 
dos objetivos estratégicos do MPcM/Pa, a critério da Procuradora-Geral;
b) a aquisição de material de consumo em valor ou quantitativo superior ao 
adquirido no exercício anterior;
c) a concessão de novas ou alteração das vigentes gratificações e adicio-
nais para a extensão de carga horária de servidores, exceto quando essencial 
para o desempenho das atividades do órgão, a critério da Procuradora-Geral
d) a designação de servidores para comissões ou grupos especiais de trabalho 
que gerem o pagamento previsto no art. 132, Vi, da lei nº 5.810, de 24.01.2994;
e) a contratação por tempo determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público que resulte no aumento e despesa 
com pessoal no órgão;
f) a alteração nos percentuais relativos ao adicional por tempo de serviço.
art. 3º - a concessão de quaisquer benefícios com fundamento nas previ-
sões que excepcionam a aplicação do art. 8º da lei complementar federal 
nº 173/2020 deve ser precedida de parecer da assessoria jurídica e defe-
rimento pela Procuradora-Geral.
art. 4º - a licença para tratar de interesse particular somente poderá ser auto-
rizada em situações que não gerem a necessidade de substituição de serviços, 
observados os demais requisitos exigidos para a concessão desse afastamento.
art. 5º - determinar à diretoria administrativa-financeira a adoção das 
medidas necessárias ao cumprimento, bem como a elaboração de con-
troles e indicadores para o monitoramento das ações determinadas nesta 
PorTaria, devendo apresentar relatórios quinzenais à Procuradora-Geral.
Art. 6º - A Diretoria Administrativa Financeira fica autorizada a contingen-
ciar o orçamento do MPcM/Pa para atender o redimensionamento dos re-
passes de receita do tesouro Estadual, em virtude da eventual queda de ar-
recadação do Estado, bem como para atender aos termos desta PorTaria, 
devendo apresentar à Procuradora-Geral relatórios quinzenais das receitas 
e despesas do MPcM/Pa. Bem como manterá contato e acompanhamento 
permanente com a SEfa e SEPlad visando a avaliação da evolução da 
arrecadação estadual e seus impactos nos repasses ao MPcM/Pa
art. 7º - os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser submetidas 
à Procuradora-Geral.
art. 8º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se a PorTaria nº 025/2020 e disposições em contrário.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 045/2021/GaB/MPcM-Pa, 10.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 74, da lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder ao servidor raMaYaNa Gaia riBEiro, cargo: assessor Espe-
cial ii, o gozo de trinta( 30) dias de férias do período aquisitivo 2018/2019, 
a ser fruído a partir de 01.06 até 30.06.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 46/2021/GaB/MPcM-Pa,12.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
coNSidEraNdo a necessidade de adequar o planejamento estratégico do MPcM-Pa;
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rESolVE:
art. 1º. designar o servidor cláudio K. Queiroz e Silva como responsável 
pela condução das atividades referentes à implantação e desenvolvimento 
do projeto do Planejamento Estratégico do MPcM-2022/2027.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 047/2021/GaB/MPcM-Pa, 14.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 74, da lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder ao servidor roNaldo JENNiNGS P. filHo, cargo: assistente 
da Procuradoria i, o gozo de trinta( 30) dias de férias do período aquisitivo 
2020/2021, a ser fruído a partir de 10.06 até 09.07.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa

Protocolo: 657151

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de reVoGaÇÃo. a Prefeita Municipal de abaetetuba/Pa, nos ter-
mos do art. 49, da lei nº. 8.666/93, por razões de conveniência e opor-
tunidade, frente o relevante interesse público, determina a revogação do 
Processo licitatório, PrEGÃo ElETrÔNico N º 007/2021-PE-PMa. franci-
neti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal
eXtrato de coNtrato. Processo adMiNistratiVo Nº 
021/2021- PMa. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2021-PE-PMa. 
oBJETo: contratação de Empresa para Execução de Serviços de Tapa Bura-
co e recapeamento em diversas Vias do Município de abaetetuba/Pa.  con-
tratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-
99, a interveniência Secretaria Municipal de obras e Viação Pública - SE-
MoB, cNPJ 05.105.127/0001-99. contratada: Julian Graziano Sartoretto 
Eireli - Epp, cNPJ 25.155.908/0001-03. coNTraTo Nº: 2021/049. Valor 
global de r$ 938.145,20 (Novecentos e trinta e oito mil, cento e quarenta 
e cinco reais e Vinte centavos). Vigência: 18/05/2021 a 31/12/2021. fran-
cineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita

Protocolo: 657374
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
002/2021-Pe-PMa. objeto: registro de Preços para futura e Eventual 
aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede de ensino do 
Município de abaetetuba no período de aulas remotas devido a pandemia 
do coronavírus.  Nos termos da ata da Sessão, o pregoeiro, torna pú-
blico o resultado da licitação e julgamento das propostas às respectivas 
vencedoras. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, a Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Pa, através da Secretaria Municipal de Educação, 
cultura e desporto, cNPJ 21.763.283/0001-01, por meio de Seu Secre-
tário, Sr. Jefferson Felgueiras de Carvalho, resolve: tornar público a HO-
MoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico SrP Nº 002/2021-PE-PMa às seguintes 
adjudicatárias: forte alimentos Eireli - Epp, cNPJ: 27.057.424/0001-49, 
vencedora do lote 01 no valor global de r$ 710,897,50; r. da Silva Nas-
cimento açougue Eireli, cNPJ: 38.176.587/0001-67, vencedora do lote 
02 no valor global de r$ 318.530,00; e aPS castro comércio Eireli - Epp, 
cNPJ: 25.080.014/0001-93, vencedora do lote 03 no valor Global de  r$ 
292.615,00. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário de Educação, 
cultura e desporto.
eXtrato de reGistro de PreÇos. reGistro de PreÇos Nº: 
001/2021-Pe-srP-PMa. ProcESSo adMiNiSTraTiVo: N° 0015/2021- 
PMa. o Município de abaetetuba/Pa através da Secretaria Municipal de 
Educação, cultura Ee desporto, resolve registrar os preços da ata de re-
gistro de Preços Nº: 001/2021-PE-SrP-PMa, oriundo do PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 002/2021-PE-PMa, que possui por objeto registro de Preços 
para futura e Eventual aquisição de gêneros alimentícios para os alunos 
da rede de ensino do Município de abaetetuba no período de aulas remo-
tas devido a pandemia do coronavírus, conforme a demanda Existente, 
Junto à Secretaria Municipal de Educação; cujos fornecedores são: forte 
alimentos Eireli - Epp, cNPJ: 27.057.424/0001-49, vencedora do lote 01 
no valor global de r$ 710,897,50; r. da Silva Nascimento açougue Eireli, 
cNPJ: 38.176.587/0001-67, vencedora do lote 02 no valor global de r$ 
318.530,00; e aPS castro comércio Eireli - Epp, cNPJ: 25.080.014/0001-
93, vencedora do lote 03 no valor Global de r$ 292.615,00. Valor glo-
bal registrado de r$ 1.322.042,50 (um milhão, trezentos e vinte e dois 
mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência: 18/05/2021 
a 18/05/2022. a íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura 
Municipal de abaetetuba/Pa, no site da Prefeitura de abaetetuba no ende-
reço eletrônico https://www.abaetetuba.pa.gov.br e no site do Tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa no endereço eletrônico 
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - Secretário Municipal de Educação, cultura e desporto.

eXtrato de coNtrato. Processo adMiNistratiVo Nº 
0015/2021- PMa Modalidade: Pregão Eletrônico SrP Nº 002/2021-PE
-PMa. objeto: aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede 
de ensino do Município de abaetetuba no período de aulas remotas de-
vido a pandemia do coronavírus, conforme a demanda Existente, Jun-
to à Secretaria Municipal de Educação. contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, cultura e desporto, cNPJ 21.763.283/0001-01. contrata-
da: forte alimentos Eireli - Epp, cNPJ: 27.057.424/0001-49, vencedora 
do lote 01 no valor global de r$ 710,897,50. coNTraTo Nº 2021/052. 
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 31/12/2021. contratada: r. da Silva Nasci-
mento açougue Eireli, cNPJ: 38.176.587/0001-67, vencedora do lote 
02 no valor global de r$ 318.530,00. coNTraTo Nº 2021/053. Vigên-
cia: 18/05/2021 a 31/12/2021. contratada: aps castro comércio Eireli 
- Epp, cNPJ: 25.080.014/0001-93, vencedora do lote 03 no valor Glo-
bal de r$ 292.615,00. coNTraTo Nº 2021/054. Vigência: 18/05/2021 
a 31/12/2021. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de 
Educação, cultura e desporto.

Protocolo: 657376

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico nº 003/2021; Ho-
MoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 003/2021 que 
tem por objeto fornecimento ininterrupto de recarga de Gás oxigênio e aqui-
sição de cilindros e fluxômetros para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.  adjudicatárias: B. M. rodrigues & cia ltda - cNPJ nº 
03.394.320/0001-61, Valor Global r$ 2.307.565,22 e Posterari assessoria 
Tecnica Eireli - cNPJ nº 16.743.543/0001-39, Valor Global r$ r$ 22.500,00 
data da Homologação: 17/05/2021.  ordenador: Victor correa cassiano.

Protocolo: 657378

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa- Pa
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 1405001/2021. ori-
GEM: Pregão Eletrônico nº 015/2021 - PMc. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de capanema/Pa. cantratada (o): agropecuaria Boaterra Eireli cNPJ: 
04.100.963/0001-189. objeto: Serviços de locação de trator agrícola para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema. Valor Glo-
bal: r$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais). Vigência: 
por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. data 
da assinatura: 14/05/2021. ordenador: francisco ferreira freitas Neto. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
iNeXiGiBiLidade Nº 014/2021. contrato Nº 3004001-2021-iNX. 
Nº 6/2021-014. contratante: Município de capanema/Prefeitura Munici-
pal. contratado: f. E. de o. Pinto, cNPJ nº 39.308.295/0001-01. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para realização de consultas especializadas 
em urologia e cirurgias urológicas, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso ii da lei federal 
nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 526.800,00. 
data de assinatura: 30/04/2021.
eXtrato de reGistro de PreÇo. reGistro de PreÇo Nº 015/2021, 
ViNcULada ao Pe Nº 015/2021-PMc-srP. objeto: Serviços de locação 
de trator agrícola para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de ca-
panema. Vencedor: agropecuaria Boaterra Eireli, cNPJ: 04.100.963/0001-18. 
com valor unitário: item- Valor Unit. 01- r$ 160,00; 02-r$ 160,00; 03-r$ 
160,00; 04-r$ 160,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. Em 13/05/2021. laise Martins leal - Pregoeira.
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto. Primeiro termo de 
apostilamento do contrato nº 3012001/2020. Pregão Eletrônico nº 
016/2020. Primeiro Termo de apostilamento do contrato nº 3012001/2020. 
Pregão Eletrônico nº 016/2020. objeto: realinhamento de preço dos itens 
03 e 04, constantes no contrato nº 3012001/2020, cujo o objeto é aquisi-
ção de combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Capanema/Pa, com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-finan-
ceiro. Empresa: Posto Guajara ltda - Epp. cNPJ Nº: 05.363.452/0002-32. 
fund. legal: art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 
14/05/2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
aViso de ratiFicaÇÃo. iNeXiGiBiLidade nº 014/2021. iNX. Nº 
6/2021-014. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para realização de consul-
tas especializadas em urologia e cirurgias urológicas, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso ii da lei 
federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 526.800,00. 
Ratificação em: 28/04/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 657379
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. coNVite N° 005/2021/PMc. a Prefeitura Mu-
nicipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de Suprimento e lici-
tação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada pela PorTaria n° 
1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bair-
ro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade convite sob o critério de julgamento “menor preço 
global” para contratação de empresa especializada na reforma da feira do 
artesanato (shopping popular), neste Município de castanhal/Pará. a sessão 
pública deste convite será realizado no dia 28/05/2021, às 09:00 horas no 
auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS, localizado 
na rua Maximino Porpino, n° 2271, Bairro: Estrela, neste Município. Quais-
quer dúvidas ou esclarecimentos se dará no Prédio da Prefeitura Municipal de 
castanhal - Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, localizado na av. 
Barão do rio Branco, n.º 2232, Bairro: centro, neste Município. o edital es-
tará disponível pelo site: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br/geo-obras cidadão ou 
através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. Sílvio roberto Mon-
teiro dos Santos - Presidente da cPl.

Protocolo: 657380

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de rescisÃo de coNtrato
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte. 
coNtrato Nº 119/2020 - daNiEl JoSE racHadEl SErViÇoS dE ar-
QUiTETUra lTda, cNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo de licitação nº 
022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. oBJETo: construção de refeitó-
rio e reforma na Escola EMEf iron fernandes, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação e cultura. Valor total r$ 519.740,10.
coNtrato Nº 120/2020 - daNiEl JoSE racHadEl SErViÇoS dE ar-
QUiTETUra lTda, cNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo de licitação nº 
022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. oBJETo: construção de refeitó-
rio e reforma na Escola EMEf Zilda Pereira, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação e cultura. Valor total r$ 521.780,28.
coNtrato Nº 121/2020 - daNiEl JoSE racHadEl SErViÇoS dE ar-
QUiTETUra lTda, cNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo de licitação nº 
022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. oBJETo: construção de refeitó-
rio e reforma na Escola EMEf Hermínio Brito, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação e cultura. Valor total r$ 356.002,51.
coNtrato Nº 154/2020 - daNiEl JoSE racHadEl SErViÇoS dE ar-
QUiTETUra lTda, cNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo de licitação nº 
035/2020, carta convite nº 001/2020. oBJETo: execução de obra de re-
forma e ampliação da Escola Municipal Nova Vida, na Vila Estrela do Ma-
ceió. Valor total r$ 173.498,83.
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.
coNtrato Nº 155/2020 - daNiEl JoSE racHadEl SErViÇoS dE 
arQUiTETUra lTda, cNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo de licitação 
nº 036/2020, carta convite nº 002/2020. oBJETo: execução da obra 
de reforma e ampliação do posto de saúde da família, na Vila Estrela do 
Pará. Valor total r$ 105.718,43.

Protocolo: 657381

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de ratiFicaÇÃo disPeNsa
dispensa de Licitação nº 7.007/2021/dL/seMs, Secretaria Municipal de 
Saúde cNPJ: 12.884.091/0001-54. objeto: contratação direta emergencial 
de empresa para aquisição de medicamentos e material técnico epi’s para 
serem usadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorren-
te do corona Vírus (covid-19) no município de Goianésia do Pará/Pa. data 
da Ratificação: 18/05/2021. PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDI-
caMENToS EirEli, cNPJ 30.571.825/0001-27 contrato nº 20210092, Valor 
r$ 250.000,70: Vigência de 18/05/2021 a 15/11/2021. data de assinatura: 
18/05/2021. Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará.

Protocolo: 657383

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa/Pa
retiFicaÇÃo. Na publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico 
- SrP nº 028/2021. objeto: contratação de distribuição para a aquisi-
ção de combustível para atender às demandas da prefeitura, e fundos 
do município de Jacareacanga. oNde LÊ - se: abertura: 27/05/2021.  
LÊ - se 31/05/2021 as 08:00 horas. circulado doE/Pa pág. 100 em 
17/05/2021. as demais informações continuam inalteradas. Sebastião 
aurivaldo Pereira Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 657384

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

extrato contrato nº 06/2021/FccM- objeto: contratação de empresa 
jurídica para serviços continuados especializada em locação do equipamen-
tos de sistema de escanemanento ZEb revo para atendimento da oS n° 
01/2020 referente ao contrato n° 5900074692_especificação técnica. Vence-
dora: cPE coMErcio dE EQUioPaMENToS ToPoGraficoS EirEli, cNPJ N° 
18.323.709/0001-93. Totalizando o valor de r$ 112.000,00 (cento e doze mil 
reais). Vigência: 31/12/2021 ass: 18/05/2021, conforme consta nos autos 
do Processo administrativo Nº 5668/2021/cEl/fccM/PMM, PP n° 003/2021/
cEl/fccM a serem pagos com o recurso do contrato Vale e fccM. Marlon 
Prado- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá

Protocolo: 657386
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 157/2021/cPL, Beneficiária - V G 
dE SoUSa fErrEira - cNPJ: 23.912.114/0001-03, vencedora dos lotes: 
1 e 2 perfazendo o valor total de: r$ 773.180,50 (Setecentos e setenta e 
três mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos). Vigência da ata: 12 
meses a partir da assinatura. oriundas do Pregão Presencial nº 026/2021-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 3.463/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo 
iNdiVidUal (EPi), Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE 
SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá. Marabá 13/05/2021.  Múcio Eder 
andalécio - diretor Presidente do Serviço de Saneamento ambiental de 
Marabá/SSaM - PorTaria 221/17.

Protocolo: 657387
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 046/2021-CPL/PMM. Processo licitatório nº 
6.666/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial Para cENTral dE MaTEriaiS ESTEriliZaÇÃo - cME, 
Para aTENdE aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E 
dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. onde sagram-se  vencedoras as empresa: 
raNiEri doS SaNToS GoMES EirEli - cNPJ: 14.807.803/0001-67, vence-
dora dos itens: 01, 02, 03, 04, 07  perfazendo o valor total de: r$ 184.840,80 
(cento e oitenta e quatro mil oitocentos  e quarenta reais e oitenta centavos), 
iS 8 iNTErNaTioNal SUPPliES iMPorTacao E coMErcio dE Pr - cNPJ: 
30.597.921/0001-44, vencedora dos itens: 05 e 06  perfazendo o valor total 
de: r$ 11.400,00 (onze mil quatrocentos reais), UaSG: 927495 pelo HoMo-
LOGO o resultado final. Marabá 17/05/2021.  Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde - SMS - PorTaria nº 535/2020-GP.
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 018/2021-CPL/PMM. Processo licitatório 
nº 2.044/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, dESTiNadoS a SU-
Prir aS dEMaNdaS oPEracioNaiS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo E 
da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd.  onde sagram-
se  vencedoras as empresa: T. S. fraNco JUNior coMErcio - cNPJ: 
02.219.339/0001-09, vencedora do item: 01  perfazendo o valor total 
de: r$ 548.373,44 (Quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e seten-
ta e três reais e quarenta e quatro centavos), M. i. - EQUiPaMENToS 
ElETroNicoS lTda - cNPJ: 07.701.892/0001-05, vencedora do item: 
06 perfazendo o valor total de: r$ 1.870.125,00 (Um milhão oitocentos 
e setenta mil cento e vinte e cinco reais), aUGUSTU S iNforMaTica 
EirEli - cNPJ: 10.433.143/0001-40, vencedora dos itens: 02, 05, 07,  
perfazendo o valor total de: r$ 836.306,80 (oitocentos e trinta e seis 
mil trezentos e  seis reais e oitenta centavos), UP diSTriBUidora co-
MErcio dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES - cNPJ 30.557.253/0001-
21, vencedora do item: 04  perfazendo o valor total de: r$ 106.972,00 
(cento e seis  mil novecentos e setenta e dois reais), MJMB diSTri-
BUicao dE ProdUToS SaNEaNTES EirEli - cNPJ 36.065.789/0001-
06, vencedora do item: 03  perfazendo o valor total de: r$ 32.250,00 
(Trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais),  UaSG: 927862 pelo Ho-
MOLOGO o resultado final. Marabá 17/05/2021.  Marilza Oliveira Leite - 
Secretária Municipal de Educação - SEMEd - PorTaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 657389
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2021-ceL/PMM, Processo n° 1.851/2021-PMM, objeto:coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo da PorTaria, adMiNiSTraÇÃo, caPEla E GalPÃo dE SErVi-
Ço No cEMiTÉrio ParQUE dE MaraBá, localiZado No rodoVia Br-230, 
KM 07 (MaraBá/SÃo JoÃo do araGUaia), ÀrEa dE EXPaNSÃo UrBaNa 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudica-
do e Homologado a empresa: coNSorcio B M,tendo como líder a empresa 
coNSTrUTora BaSTo EirEli inscrita no cNPJ 29.551.795/0001-08,vence-
dora com o valor: r$ 1.413.037,75. assinatura: em 18/05/2021,Secretário 
Municipal de obras - fáBio cardoSo MorEira - Secretário.

Protocolo: 657391

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo deserta. editaL de credeNciaMeNto Nº 
001/2021-sesaU/PMM. objeto: credenciamento para contratação de 
serviços profissionais especializados na área de saúde (MÉDICO GENERA-
liSTa) para atendimento e serviço a ser prestado no Hospital e Posto de 
Saúde. constatou-se o não comparecimento de nenhum interessado ou 
documentação, realizado em 03 de maio de 2021, às 10 horas, diante disso 
foi considerado dESErTo. Mocajuba/Pa, 18 de Maio de 2021. lupy racabio 
cunha Bacelar Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 657393

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210112
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 011/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada: M G SoarES filHo coMErcio, locacoES E SErVicoS 
lTda-EPP - cNPJ: 03.730.830/0001-62
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de 
pneus, câmara e fitão, destinado ao atendimento de demandas da Prefei-
tura Municipal de Pacajá e secretarias vinculadas
Valor ToTal: r$ 59.050,00 (cinquenta e nove mil, cinquenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividades 2.033, Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 14 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657405
MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo N° 021/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório P.E 
N° 021/2021.
oBJETo: contratação de empresas para aquisição de combustível e lubrificantes 
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias
EMPrESaS VENcEdora:
1-aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda - 05.368.599/0002-15
Subtotal adjudicado: r$ 216.199,60(duzentos e dezesseis mil cento e no-
venta e nove reais e sessenta centavos).
02- PoSTo PaNoraMa lTda - 83.753.392/0001-97
Subtotal adjudicado: r$ 4.464.687,97(quatro milhões quatrocentos e ses-
senta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos)
03- coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJa lTda - 28.644.957/0001-90Sub-
total adjudicado: r$ 4.418.148,60(quatro milhões quatrocentos e dezoito 
mil cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
Pacajá/Pa, 17 de maio 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657396
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210107
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada(o).....: r E rocHa coMErcio E SErVicoS lTda. cNPJ: 
07.984.683/0001-08
oBJETo: aquisição de material de expediente, para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias
Valor ToTal: r$ 73.347,60 (setenta e três mil, trezentos e quarenta e 
sete reais e sessenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 2.008, 2.026, 2.040 e 2.020, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 14 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657398

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210109
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada(o).....: carloS cEZar ViEira JUNior 00823255298 - 
cNPJ: 31.911.796/0001-68
oBJETo: aquisição de material de expediente, para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias
Valor ToTal: r$ 210.910,00 (duzentos e dez mil, novecentos e dez reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.008, 2.026, 
2.040 e 2.020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 14 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657399
MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo N° 021/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna públi-
co o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório P.E N° 021/2021.
oBJETo: contratação de empresas para aquisição de combustível e lubrificantes 
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias
EMPrESaS VENcEdora:
1-aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda - 05.368.599/0002-15
Subtotal adjudicado: r$ 216.199,60(duzentos e dezesseis mil cento e no-
venta e nove reais e sessenta centavos).
02- PoSTo PaNoraMa lTda - 83.753.392/0001-97
Subtotal adjudicado: r$ 4.464.687,97(quatro milhões quatrocentos e ses-
senta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos)
03- coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJa lTda - 28.644.957/0001-90Sub-
total adjudicado: r$ 4.418.148,60(quatro milhões quatrocentos e dezoito 
mil cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
Pacajá/Pa, 17 de maio 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657407
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210083
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 007/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá coNTraTa-
da(o).....: l a dE SoUSa coMErcio
cNPJ 09.521.369/0001-14.
oBJETo contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de 
água mineral e gás engarrafado, destinado ao atendimento de demandas 
da Secretaria de administração.
Valor ToTal................: r$ 26.020,00 (vinte e seis mil, vinte reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.008 e 2.033, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 04 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657408
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210111
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 011/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada(o).....: SilVa SErViÇoS, acESSorioS E PEÇaS dE VEicU-
loS aUToMoTorES - cNPJ: 18.225.480/0001-54
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento, sob 
demanda, de pneus, câmara e fitão, destinado ao atendimento de deman-
das da Prefeitura Municipal de Pacajá e secretarias vinculadas
Valor ToTal.: r$ 59.800,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos reais)
ProGraMa dE TraBalHo.: Exercício 2021 atividades 2.020, 2.033, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 14 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 657401

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaLestiNa do ParÁ
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE - 013/2021-FMS SRP
o fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessa-
dos que realizará no dia 31/05/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 013/2021-fMS SrP, tipo 
Menor Preço por item com objeto: registro de preço para eventual con-
tratação de empresa especializada em fornecimento de prótese dentária, 
destinadas a suprir as necessidades da população por intermédio do fundo 
municipal de saúde de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível 
no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência 
(www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo 
e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com .
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Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE - 014/2021-PMPP SRP
a Prefeitura Municipal Palestina do Pará comunica aos interessados que reali-
zará no dia 31/05/2021 às 14h:31min (horário de Brasília), licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico PE - 014/2021-fMS SrP, tipo Menor Preço por item 
com objeto: registro de preço para aquisição de Gás liquefeito de Petróleo 
- GlP (gás de cozinha) e vasilhames, destinados a suprir as necessidades dos 
fundos, Secretarias e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/Pa. o edital 
estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-
Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com .
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE - 015/2021-PMPP SRP
a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que 
realizará no dia 01/06/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico PE - 015/2021-PMPP SrP, tipo Menor Pre-
ço por item com objeto: registro de preço para eventual fornecimento 
de materiais esportivos, destinados a suprir as necessidades das Escolas 
Municipais e das Secretarias Municipais de Palestina do Pará/Pa. o edital 
estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal 
da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do 
TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com .
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: Chamada Publica: 
dL/2020.013-FMe
o fundo Municipal de Educação de Palestina do Pará comunica aos interessa-
dos que realizará no dia 08/06/2021 às 14h:00min (horário de Brasília), licita-
ção na modalidade  dispensa de licitação dl/2021.013-fME SrP, tipo Menor 
Preço por item com objeto: objeto: aquisição de gêneros de alimentação em 
função da manutenção do Programa Nacional de alimentação Escolar no âm-
bito dos 30% destinados a agricultura familiar de Palestina do Pará, durante 
o ano letivo de 2021. a sessão de lance do processo acima mencionado será 
realizada na Sala da comissão Permanente de licitação - Prédio administra-
tivo - rua Magalhães Barata s/n - centro - cep: 68.535-000 - Palestina do 
Pará. informações das 08h00min às 12h00min. o edital no Portal da Trans-
parência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de licitações do TcM-Pa e 
pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.
Maykon david costa ferreira - Pregoeiro.

Protocolo: 657409

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00016 - 
EXclUSiVo Para MEs E EPPs. objeto: aquisição de material esportivo des-
tinado à categoria de base do futebol de Paragominas, conforme convênio 
nº 001/2020-SEEl. data de abertura: 01/06/2021 as 10:00 hs. a retirada 
do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.
br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede 
da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm:19/05/2021. Jorge 
Pascoa da Silva - Pregoeiro. PorTaria n° 002/2021-GPP.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00017. obje-
to: contratação de empresa para realização de serviços médicos hospitalares, 
especializada em exames e consultas relacionados à cardiologia, com dispo-
nibilização de profissional em sobreaviso “Full Time”, para atender a demanda 
da população deste município. data de abertura: 01/06/2021 as 10:00 hs. a 
retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.
com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede 
da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm:19/05/2021. diego 
Guimarães Vieira - Pregoeiro. PorTaria n° 002/2021-GPP.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00018. 
objeto: contratação de uma empresa especializada em prestação de ser-
viço relacionado a exames de ressonância magnética, objetivando atender 
aos pacientes da rede Pública de Saúde de Paragominas e regiões. data 
de abertura: 02/06/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital deverá ser 
efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a 
sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do 
contorno, 1212 - centro. Pgm:19/05/2021. luciana Brito Vieira - Pregoei-
ra. PorTaria n° 002/2021-GPP.

Protocolo: 657410
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de PUBLicaÇÃo dos coNtratos teMPorÁrios cElE-
BradoS ENTrE o MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará, cNPJ: 
22.980.999/0001-15 E oS coNTraTadoS rElacioNadoS aBaiXo, coM Vi-
GÊNcia aTÉ 31/12/2021, Na SEGUiNTE ordEM: loTaÇÃo/ coNTraTaNTE/ 
N° do coNTraTo, NoME do coNTraTado, carGo E daTa dE adMiSSÃo.
loTaÇÃo: SEMaS/ coNTraTaNTE: clEidEaNE BraZ MESQUiTa oliVEira:
cT-57975, adErBal carValHo dE oliVEira, cUidador Social, 
01/03/2021/ cT-58083, adriaNa alVES da SilVa, MoNiTor Social,
01/03/2021/ cT-58093, adriaNo TEiXEira dE liMa, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58053, aldENir rEBoUcaS fErrEira, MoNiTor
Social, 01/03/2021/ cT-57999, aldEoNE da coSTa SilVa BarroSo, 
aUX. dE cUidador Social, 01/03/2021/ cT-57967, alEXSaNdra
BarBoSa, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-58124, aMaNda frEiTaS 

SaNToS, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-58054, aNa dE
NaZarE SoarES da coSTa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58000, 
aNa PaUla alVES dE oliVEira coNcEicao, aUX. dE cUidador
Social, 01/03/2021/ cT-58094, aNa PaUla caBral, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58055, aNdrE NaSciMENTo Maia, MoNiTor Social,
01/03/2021/ cT-58007, aNGEla Maria araUJo da SilVa, aUX. dE cUi-
dador Social, 01/03/2021/ cT-58115, aNToNia aliNE corrEa,
ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-58056, aNToNiEl fErNaNdES 
MoNTEiro, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58057, aNToNio
carloS dE SoUSa da SilVa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58058, 
aUGUSTo raMoS GoMES, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58095,
BEaTriZ liMa da SilVa KErBEr, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58029, 
BrENa alVES GoMES, PSicoloGo, 01/03/2021/ cT-58086, carla
cariNNE alVES da SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58267, 
carloS EdUardo coNcEicao BEZErra, cUidador Social,
01/04/2021/ cT-57976, cElia Maria da SilVa E SilVa, cUidador So-
cial, 01/03/2021/ cT-58059, claUdENicE roSa doS aNJoS, MoNiTor
Social, 01/03/2021/ cT-58008, clEidiaNE coNcEicao da SilVa, aUX. 
dE cUidador Social, 01/03/2021/ cT-57977, clEUdE BarBoSa,
cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58010, dalila riBEiro da SilVa, 
aUX. dE cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58060, daNiEllE do
Socorro doS SaNToS BarroS, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-
58096, daVE MaclEaNY SaNToS GoMES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/
cT-58097, daYaNNE alVES da SilVa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-
58098, EdilaNE da SilVa carValHo fErrEira, aUXiliar.adM,
01/03/2021/ cT-58087, EdNEa SilVa SoUSa, aUX.oPEracioNal, 
01/03/2021/ cT-58061, EdSoN doS aNJoS fErrEira, MoNiTor Social,
01/03/2021/ cT-57978, EliENE SalES dE BriTo, cUidador Social, 
01/03/2021/ cT-57979, EliETE dE SoUSa SilVa, cUidador Social,
01/03/2021/ cT-58099, EliETE dE SoUSa SilVa BarroS, aUXiliar.
adM, 01/03/2021/ cT-58062, EliZaNGEla arraiS da SilVa, MoNiTor
Social, 01/03/2021/ cT-58100, EliZEU SoUSa Sa, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58063, EriKa alMEida da SilVa, MoNiTor Social,
01/03/2021/ cT-57980, EriSlaNdia SoUZa liMa, cUidador Social, 
01/03/2021/ cT-58064, ErJESoN araUJo dE SoUSa, MoNiTor
Social, 01/03/2021/ cT-58031, ESTaloN alMEida da PaZ, MoNiTor 
Social, 01/03/2021/ cT-57968, ESTHEr cardoSo EUGENio,
aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-58101, EVaNdro loPES rodriGUES, 
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58116, EVElaNGEla doS SaNToS
SoUZa MElo, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-58065, flaVio 
roBErTH liNHarES lo, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58066,
fraNciNaldo SoarES SoUSa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-
57981, fraNciNETE dE JESUS PErEira BarroS, cUidador Social,
01/03/2021/ cT-58067, fraNciNEUra dE SoUSa SilVa, MoNiTor So-
cial, 01/03/2021/ cT-57982, fraNciSca MaUra MarTiNS MENdES,
cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58268, GaBriEl TraJaNo rocHa, 
MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58068, GaldElir doS SaNToS
aroUcHE, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58069, GErlaiNNY Mi-
raNda dE SoUZa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-57969, GilVaN
BaTiSTa SilVa, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-57984, GladiS Nadia 
liMa, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58117, iracElia SoUSa
PirES SoarES, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-57985, iSaiaS 
oliVEira NaVa NETo, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58088,
iSEiaS da coSTa NaSciMENTo, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-
57983, iVar alMEida do NaSciMENTo, cUidador Social,
01/03/2021/ cT-58070, JacKElliNE doS SaNToS liMa dE oliVEira, 
MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58071, JadEr WilSoN BaldEZ,
MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58118, JaiaNE lEiTE SalES, ENTrE-
ViSTador Social, 01/03/2021/ cT-58119, JaNicE loPES SoarES,
ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-57986, JaNNE clEia coSTa 
dE SoUZa, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58072, JaYlaNNE doS
SaNToS liMa dE oliVEira, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58102, 
JESlESSoN ParENTE da SilVa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-
58103, JESSica JUliETE da coSTa BEZErra, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ 
cT-58073, Joao SilVa doS SaNToS, MoNiTor Social,
01/03/2021/ cT-58104, JoSE carloS daMaScENo fErrEira, aUXiliar.
adM, 01/03/2021/ cT-57988, JoSE fErNaNdo PErEira doS
SaNToS, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-57987, JoSEaNE dE SoU-
Sa rocHa, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58032, JoSElaiNE
SaNToS cardoSo, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-58084, 
JoSENi GalVao coUTiNHo, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58074,
JoSiaS MiraNda JUNior, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58105, 
JoSiclEia rodriGUES GalVao, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58120,
JoSiValdo ViaNa doS SaNToS, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ 
cT-58106, JUliaNa BarBoSa da MoTa PErEira, aUXiliar.adM,
01/03/2021/ cT-58011, KariNa GoMES cardoSo, aUX. dE cUidador 
Social, 01/03/2021/ cT-58107, KariNa liNS dE MoraES SilVa,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-57970, Karla ViaNa TEiXEira PiMEN-
TEl, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-58125, Karlla KaTiUSSY cUTriM
TElES SErra, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-57971, la-
riElEM da cUNHa fErrEira fEiToSa, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-
58030, lEaNdro Sa dE SoUZa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-
57972, lEidiaNE MENdES rodriGUES, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-
58012, lEila riBEiro da SilVa, aUX. dE cUidador Social, 01/03/2021/ 
cT-57964, lETicia do Socorro frEirE roSSY, aSSiST.Social,
01/03/2021/ cT-57965, liNdiNalVa caSSiaNa MaGalHaES, aSSiST.So-
cial, 01/03/2021/ cT-58121, lUaNa da SilVa fErrEira,
ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-57966, lUaNa faria NoGUEi-
ra, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-58108, lUcaS fErNaNdo da
SilVa crUZ, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58033, lUciaNa QUiNTiNo 
PiNTo, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58075, lUciENE doS SaNToS
coSTa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58265, lUdiMilla dEiSY da 
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SilVa GoMES MarTiNS, PSicoloGo, 29/03/2021/ cT-58085, lUMa
GaBriEla SilVa doS rEiS, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58266, 
MadSoN da SilVa SoUSa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58089,
Marcia BEZErra rEiS, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58122, 
Marcia MoraNE SoarES fraZao, ENTrEViSTador Social,
01/03/2021/ cT-58091, MarciEl alVES loPES, aUX.oPEracioNal, 
01/03/2021/ cT-57990, Maria do carMo MaciEl BorBa, cUidador
Social, 01/03/2021/ cT-58684, Maria dE NaZarE da SilVa fErrEira, 
aUXiliar.adM, 19/04/2021/ cT-58082, MarilaNdia SarGES
riBEiro, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58081, MarlENE dE SoUZa 
SilVa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58080, MaYcoN alMEida
da SilVa, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58109, MaYSa MoraiS, 
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58079, MEirE carValHo dE caMarGo,
MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58078, MicHEllY fErrEira GoMES, 
MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58020, MidiaN ViEira alVES,
adMiNiSTrador, 01/03/2021/ cT-58123, MirEllY SaNToS da SilVa, 
ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-58126, MiriaN criSTiNa
SaNToS SilVa, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-57991, Naia-
ra dE SoUZa PacHEco, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58028,
NailSoN alVES NaSciMENTo, PSicoloGo, 01/03/2021/ cT-57973, NEU-
Sa dE araUJo SaNToS, aSSiST.Social, 01/03/2021/ cT-57992,
NirlENE alMEida dE aMaral, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-
58077, rafaEl alVES MoNTEiro, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-
58110, railENE SaNTaNa SilVa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58111, 
raiMUNda EliaNE da SilVa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58129,
raiSSa SilVa oliVEira, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-
58127, raVENa SaNToS da SilVa, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/
cT-57974, raYara raMoS alVarENGa doS SaNToS, aSSiST.Social, 
01/03/2021/ cT-58548, raYlaNE alVarES dE SoUSa SilVa,
aSSiST.Social, 12/04/2021/ cT-57989, rEGiaNE Maria dE JESUS, cUi-
dador Social, 01/03/2021/ cT-57997, roSElY MoraiS GUida,
cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58025, roSiEllY GUiMaraES dE 
lEMoS, NUTricioNiSTa, 01/03/2021/ cT-58090, roSiVaN doS
SaNToS rodriGUES, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58076, rUBi-
lENE loPES BarroS, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58009,
SalMiaNE alENcar VaScoNcEloS, aUX. dE cUidador Social, 
01/03/2021/ cT-58112, SaMUEl SilVa liMa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/
cT-57993, SaNdra lUcia NUNES dE aMoriM, cUidador Social, 
01/03/2021/ cT-58128, Sara criSTiNa diaS lUcENa, ENTrEViSTador
Social, 01/03/2021/ cT-58026, SaraH EllEN rEiS fiGUErEdo, PSico-
loGo, 01/03/2021/ cT-58052, SolaNGE coNcEicao loUrEiro
MoNTEiro, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58013, SoNia Maria 
liMa doS SaNToS, aUX. dE cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58661,
TaNia dE SoUZa carValHo dE BriTo, aSSiST.Social, 16/04/2021/ cT-
58113, TaTiaNE MESQUiTa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58014,2
TaWaNa doS SaNToS SaNToS, aUX. dE cUidador Social, 01/03/2021/ 
cT-58130, TaYNa PaTricia SoarES fraZao, ENTrEViSTador
Social, 01/03/2021/ cT-58015, THalia da SilVa cardoSo, aUX. dE 
cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58051, ValdENi SaNToS BarBoSa,
MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-57995, ValdENiZa BorGES da coS-
Ta SilVa, cUidador Social, 01/03/2021/ cT-58027, ValEria
BaTiSTa doS SaNToS liMa, PSicoloGo, 01/03/2021/ cT-58048, ValE-
ria ValENTE diaS, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58050, ValMEci
fErrEira, MoNiTor Social, 01/03/2021/ cT-58131, VENaNcia Garcia 
doS SaNToS PErEira, ENTrEViSTador Social, 01/03/2021/ cT-
58049, ViVia rEiS EMidia da rocHa Baiao, MoNiTor Social, 
01/03/2021/ cT-57996, WaNdErlEi MElo da SilVa, cUidador Social,
01/03/2021/ cT-58046, WicTor MaNoEl MENdES PErEira, MoNiTor 
Social, 01/03/2021/ cT-58092, WilliaM PErEira dE oliVEira,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58114, WilMar rodriGUES da Sil-
Va JUNior, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58264, WYllYaN
MarQUES da SilVa, cUidador Social, 01/04/2021/ cT-58047, ZENil-
dE alVES dE oliVEira, MoNiTor Social, 01/03/2021/
loTaÇÃo: SEHaB/ coNTraTaNTE: JoSE orlaNdo MENEZES aNdradE
cT-58671, HENriQUE da coNcEicao SilVa doS SaNToS, aUX.oPEra-
cioNal, 05/04/2021/ cT-58689, JUcEliNo coSTa lira,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58688, KaTiaNE SolaNGE loPES Pi-
NHEiro, adMiNiSTrador, 05/04/2021.
loTaÇÃo: GaBiNETE do cHEfE do EXEcUTiVo/ coNTraTaNTE: JoÃo JoSÉ corrEa
cT-58619, adNEilMa NaSciMENTo fErrEira, PSicoloGo, 15/03/2021/ 
cT-58149, alEXSaNdra PErEira SilVa MENdES, TElEfoNiSTa,
09/03/2021/ cT-58622, diaNa da SilVa dE SoUSa, aUXiliar.adM, 
05/04/2021/ cT-58630, JaNildE SaNToS da coSTa, TElEfoNiSTa,
05/04/2021/ cT-58621, lUcaS ViNiciUS SoUZa MoTa, aUXiliar.adM, 
05/04/2021/ cT-58623, Maria ValEria PErEira BEZErra,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58151, NoEME GoMES da SilVa, TElE-
foNiSTa, 09/03/2021/ cT-58620, raYENE lariSSa fErrEira da
SilVa, aSSiST.Social, 25/03/2021/ cT-58631, roSiMar PErEira da 
SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58629, SaNdra PiNHEiro daS
cHaGaS, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58024, TaYMara fErrEira dE 
liMa, aUXiliar.adM, 09/03/2021.
loTaÇÃo: ProSaP / coNTraTaNTE: daNiEl BENGUiGUi:
cT-58646, aNa PaUla dUarTE PErEira daMaScENa, ENTrEViSTador 
Social, 15/04/2021/ cT-58656, caMila lira araGao,
aSSiST.Social, 16/04/2021/ cT-58647, daiaNE rodriGUES da SilVa 
PiNTo, ENTrEViSTador Social, 15/04/2021/ cT-58357, EdUardo
MoraES PErEira, ENGE.ciVil, 05/04/2021/ cT-58653, GaBriElla lE-
aNdro MorEira, ENGE.ciVil, 15/04/2021/ cT-58648, GoiacY coElHo
da lUZ, ENTrEViSTador Social, 15/04/2021/ cT-58655, JEaN MaUri-
cio MoraES PalHETa, SocioloGo, 15/04/2021/ cT-58649,
lEoNardo JoSE SilVa MEdEiroS, ENTrEViSTador Social, 15/04/2021/ 
cT-58650, liVia Maria NEriS dE frEiTaS, ENTrEViSTador

Social, 15/04/2021/ cT-58651, Maria clEUcilENE fUrTado oliVEira 
rUfiNo, ENTrEViSTador Social, 15/04/2021/ cT-58642, Maria dE
faTiMa MoNTEiro da SilVa, ENTrEViSTador Social, 15/04/2021/ cT-
58652, Maria lUcia MarQUES GoNcalVES, ENTrEViSTador
Social, 15/04/2021/ cT-58645, MiTHia MoNiK da coSTa da coSTa, 
ENTrEViSTador Social, 15/04/2021/ cT-58654, rENaTa alEXaNE
laMB MarTiNS dE SiQUEira, ENGE.ciVil, 15/04/2021/ cT-58644, ZElia 
dE oliVEira coSTa cardoSo, ENTrEViSTador Social, 15/04/2021.
loTaÇÃo: SEcUlT / coNTraTaNTE: SadiSVaN doS SaNToS PErEira.
cT-58302, allaNa THaliTa alVES coSTa, MoNiTor Social, 08/03/2021/ 
cT-58303, aMadEUS caNdido carriJo, MoNiTor Social,
08/03/2021/ cT-58286, aNa Maria diaS raMalHo alVES, aUX.oPEra-
cioNal, 08/03/2021/ cT-58624, aNdrEZa da SilVa coSTa,
aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58842, aNToNia Maria araUJo 
fEiToSa, aUXiliar.adM, 23/04/2021/ cT-58310, BrENdo coSTa
GoMES, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58304, caila fraNcE do NaS-
ciMENTo PErEira, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58305,
claUdio da SilVa PErEira, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58312, 
clEiTiaNE dE JESUS MarTiNS MENdES, aUXiliar.adM, 08/03/2021/
cT-58313, clESia KETTY SoUSa SilVa, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58306, dalila caBral dE carValHo, MoNiTor Social, 08/03/2021/
cT-58311, dEBora NoVoTcK carValHo da SilVa, aUXiliar.adM, 
08/03/2021/ cT-58371, dENiSE SaNToS BEZErra, aUXiliar.adM,
04/03/2021/ cT-58314, diEl carloS GoNcalVES carValHo, aUXiliar.
adM, 08/03/2021/ cT-58315, dioNE GaSTao da SilVa,
aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58316, EdMar MorEira SilVa, aUXi-
liar.adM, 08/03/2021/ cT-58307, ElEYliaNE dE SoUZa, aUXiliar.adM,
08/03/2021/ cT-58288, EliaNE alVES dE araUJo, MoNiTor Social, 
08/03/2021/ cT-58309, EliTa BraGa alMEida, aUXiliar.adM,
08/03/2021/ cT-58317, ElliZENY alVES MENdES, aUXiliar.adM, 
08/03/2021/ cT-58287, EValdiNa dE Sa, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/
cT-58285, faBiaNa oliVEira, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-
58328, faBiaNa ValE alVES, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58329,
faBio dE oliVEira SilVa, aUXiliar.adM, 09/04/2021/ cT-58330, faBio 
MarQUES corrEa, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58284, faBio
rodriGUES rEiS, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58331, GaBriEla 
VaSQUES PENalBEr corrEa, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58332, idENildE lira MUNiZ, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58283, 
iraildE daS GracaS oliVEira SoUZa, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/
cT-58333, iSadora MoraiS SoarES, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58319, iViNETE liMa rodriGUES, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-
58308, JaQUEliNE frEiTaS ValEriaNo, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58281, JarlEaNS SilVa do NaSciMENTo, aUX.oPEracioNal,
08/03/2021/ cT-58834, Joao GalBErTo fErrEira NETo, aUX.oPEra-
cioNal, 23/04/2021/ cT-58318, JoNaTaN PiNTo VaScoNcEloS,
aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58280, JorGE firMiNo loPES, aUX.
oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58289, JoSE loPES doS SaNToS,
MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58290, JoSE riBaMar PacHEco da 
SilVa, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58508, JoSENildo ViEira
do NaSciMENTo, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58291, JoSY BorGES 
TorrES, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58320, JUciHEllY
MorEira doS SaNToS, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58321, KallYN-
NE dE SoUZa TorrES oliVEira, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58325, lariSSa da coSTa araUJo, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58322, lariSSa dE oliVEira liMa, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58292, laYS rocHa da SilVa, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58293, 
lEilaNE raMalHo dE oliVEira, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58833, lEoNiTa alVES da SilVa, aUX.oPEracioNal, 23/04/2021/ cT-
58323, lUcia MariaNa BarBoSa da SilVa doS SaNToS,
aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58282, lUiZ claUdio rodriGUES dE 
alMEida, aUX.oPEracioNal, 09/04/2021/ cT-58294, lUZia
caValcaNTE SoarES doS aNJoS, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-
58324, MarcElo MarTiNS MEdrado, aUXiliar.adM, 09/04/2021/
cT-58327, Marcia da coNcEicao rocHa MoUra, aUXiliar.adM, 
08/03/2021/ cT-58272, MarcoS fEriTS dE JESUS da SilVa,
aUX.oPEracioNal, 09/04/2021/ cT-58326, Maria roSiaNE da SilVa 
MarTiNS, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58273, MariNa SoarES
SilVa, aUX.oPEracioNal, 09/04/2021/ cT-58549, MariNalVa SaMPaio 
aSSiS, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58847, NaYaNdra doS
SaNToS PErEira, aUXiliar.adM, 23/04/2021/ cT-58274, PaUlo da Sil-
Va rEiS, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58295, PUKaTirE
XiKriN, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58275, QUETriaNE lEal da 
SilVa, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58277, rafaEla SoUZa
doS SaNToS, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58278, railToN da 
SilVa PErEira, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58625, rEBEKa
raiaNY SoUZa dorNElE GoNcalVES, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-
58296, rENaTa doS SaNToS TorrES, MoNiTor Social,
08/03/2021/ cT-58297, roBErTo lEiTE MaciaS JUNior, MoNiTor So-
cial, 08/03/2021/ cT-58279, roSilENE doS SaNToS SoUSa
TEiXEira, aUX.oPEracioNal, 08/03/2021/ cT-58507, SaNdra oliVEi-
ra SaNToS SoUZa, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58298, SiMoNE
SilVa doS SaNToS daMaScENo, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-
58299, SiNara SoUSa SilVa, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58300,
SUila fariaS SilVa, MoNiTor Social, 08/03/2021/ cT-58334, Tarci-
Sio dE SoUSa liMa, aUXiliar.adM, 08/03/2021/ cT-58301, THaYNaNa
PiNHEiro dE Sa, MoNiTor Social, 05/04/2021/ cT-58832, ViViaNE 
SilVa MENdES, aUX.oPEracioNal, 23/04/2021.
loTaÇÃo: SEdEN/ coNTraTaNTE: MariaNo dE SoUSa BarrEira JUNior:
cT-58361, aNdrEa dE liMa da SilVa, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-
58536, aNGElo GaBriEl caliXTo PaiXao, aUX.oPEracioNal,
04/03/2021/ cT-58537, aNToNio fraNciSco dE araUJo NETo, aUX.
oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58362, arTHUZia EMiliaNa PErEira
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dE oliVEira BElo, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58535, BrENda Joa-
QUiNa carValHo dE SoUSa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-
58534, carliaNY PiNHEiro da SilVa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ 
cT-58363, carloS BrUNo dE BriTo da SilVa, aUXiliar.adM,
04/03/2021/ cT-58364, clEMilToN da SilVa TUPiNaMBa, aUXiliar.
adM, 04/03/2021/ cT-58533, daNiElE liMa dE SoUSa,
aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58532, dEBora aliNE NEGri da 
SilVa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58370, dEiVYSoN dE
SoUSa liMa, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58538, dEJalMi fErrEira 
da SilVa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58365, EdilENE dE
araUJo SoUSa, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58375, Erica fErrEira 
foNSEca, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58539, EricllYS liMa
SoUZa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58542, fraNciEl ParGa 
caMPoS, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58543, fraNciSca doS
SaNToS dE fraNca, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58519, fraN-
ciSco dE aSSiS Sa da SilVa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-
58366, fraNciSco JaMES ViEira dE SoUSa, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ 
cT-58520, iriSValdo alMEida doS SaNToS, aUX.oPEracioNal,
04/03/2021/ cT-58521, iVaNda coSTa alVES, aUX.oPEracioNal, 
04/03/2021/ cT-58522, JarBilENE GoMES NolETo, aUX.oPEracioNal,
04/03/2021/ cT-58523, Joao dE faTiMa fErrEira cUNHa, aUX.oPEra-
cioNal, 04/03/2021/ cT-58524, Joao GaTTi dE SoUSa,
aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58367, Joao PEdro corrEa PErEi-
ra, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58368, Joao raiMUNdo MaciEl
BarroS, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58525, laUra laiS dE SoUSa 
SoUSa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58372, lEoNardo
BorGES liMa, aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58526, MaNoEl PErEira 
coSTa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58527, MarcElo
BEZErra dE SoUSa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58541, MYrEl-
lE criSTiNa SoUSa da cUNHa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/
cT-58528, NicolE loPES dE SoUZa, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ 
cT-58529, NoBErTa fUrTado PaZ, aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/
cT-58376, PaUlo aNToNio raMoS carValHo dE SoUSa, aUXiliar.
adM, 04/03/2021/ cT-58660, roZElia dE JESUS cUTriM coSTa,
adMiNiSTrador, 05/04/2021/ cT-58531, SilMara GoNcalVES rocHa, 
aUX.oPEracioNal, 04/03/2021/ cT-58377, SoraTo da SilVa Bilio,
aUXiliar.adM, 04/03/2021/ cT-58530, WENdY dE SoUSa alEXaNdrE, 
aUX.oPEracioNal, 04/03/2021.
loTaÇÃo: SEfaZ/ coNTraTaNTE: Maria MENdES da SilVa:
cT-58641, aNiZio alVES TEiXEira, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58640, BrUNa lUaNda coSTa SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58639, daNiEla rocHa dE carValHo, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58637, EZEQUiaS da SilVa E SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58638, HildiMar caSTro doS SaNToS, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ 
cT-58636, Karla raYaNE dE caSTro fErNaNdES, aUXiliar.adM,
05/04/2021/ cT-58632, lUcaS SoUZa dE SoUSa, aUX.oPEracioNal, 
05/04/2021/ cT-58635, lUciENE MarQUES MEdEiroS, aUXiliar.adM,
05/04/2021/ cT-58634, Maria do Socorro araUJo dE oliVEira daN-
TaS, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58633, MarlENE rodriGUES
dE SoUSa, aUXiliar.adM, 05/04/2021.
loTaÇÃo: SEGoV/ coNTraTaNTE:KENiSToN dE JESUS rEGo BraGa:
cT-58181, aMaNda Mara dE caSTro rEiS, aUXiliar.adM, 18/03/2021/ 
cT-58547, PrESlEY VirGEM dE aNdradE, ENGE.ciVil, 01/03/2021/
loTaÇÃo: SEJUV/ coNTraTaNTE: YUri doS SaNToS SoBiESKi:
cT-57778, flaVio HENriQUE SilVa liMa, aUX.oPEracioNal, 03/03/2021.
loTaÇÃo: SEMad/ coNTraTaNTE:caSSio aNdrÉ dE oliVEira:
cT-58670, alESSaNdra carValHo MEdEiroS, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ 
cT-58669, aNToNio SilVa crUZ, aUXiliar.adM, 05/04/2021/
cT-58666, caMila rocHa liMa, aUX.oPEracioNal, 31/03/2021/ cT-
58664, daYaNE SaMara SilVa, TElEfoNiSTa, 05/04/2021/ cT-58668,
EliZaMar SoUSa dE araUJo, aUX.dE MaNUTENc, 05/04/2021/ cT-
58663, EMaNoEl fraNca doS SaNToS, aUX.oPEracioNal,
05/04/2021/ cT-58662, flaVia SalGado aBrEU, fiSioTEraPEUTa, 
12/04/2021/ cT-58734, fraNciSco GlEYSoN oliVEira SaMPaio,
aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58512, fraNciSco Mario aZEVE-
do da SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-57478, lidiaNE dE MElo
ViaNa aZEVEdo, TElEfoNiSTa, 01/03/2021/ cT-58665, JordaNia doS 
SaNToS PErEira, TElEfoNiSTa, 05/04/2021.
loTaÇÃo: SEMaS-Gira rENda/ coNTraTaNTE: clEidEaNE BraZ MESQUiTa oliVEira:
cT-58831, adriaNa rodriGUES alMEida, ENTrEViSTador Social, 
01/04/2021/ cT-58821, aNa KESia araUJo SoUSa, ENTrEViSTador
Social, 01/04/2021/ cT-58820, aNToNia Yara MacHado da SilVa, EN-
TrEViSTador Social, 01/04/2021/ cT-58812, diEGo JoSE SilVa,
aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58817, EdiValdo fErNaNdES alMEida, 
aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58824, flaVia criSTiNa caMPoS
SilVa, ENTrEViSTador Social, 01/04/2021/ cT-58829, iSMaEl aBrEU 
SodrE, ENTrEViSTador Social, 01/04/2021/ cT-58816, Joao
BaTiSTa loPES dE liMa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58815, JUlia-
Na dE SoUZa SaNToS, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58885, KaTia
Maria SaNTaNa caMPoS, ENTrEViSTador Social, 01/04/2021/ cT-
58813, Maria aNToNia BaTiSTa rodriGUES, aUXiliar.adM,
01/04/2021/ cT-58827, TaYlaNa coElHo MariNHo, ENTrEViSTador 
Social, 01/04/2021/ cT-58836, WaNdErSoN diaS da SilVa,
ENTrEViSTador Social, 01/04/2021/ cT-58818, WaSHiNGToN dE PaU-
la SilVa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58828, YarENa KaUaNa
oliVEira caldaS SoUZa, ENTrEViSTador Social, 01/04/2021/ cT-
58819, ZENadia alVES dE oliVEira PaSSoS, aUXiliar.adM,01/04/2021.
loTaÇÃo: SEMEd/ coNTraTaNTE: JoSE lEal NUNES:
cT-58748, aBGaiU BEZErra dE oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58146, aBoridJa XiKriN, ProfESSor arEa
1, 01/03/2021/ cT-58886, adriaNa dE MoraiS rodriGUES caNdido, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58887, alaNE

Maria GoMES da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58888, aldENicE diaS BEZErra, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58746, alEXiaNa PiNHEiro da SilVa alVES, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58889, aliNE
NaSciMENTo liMa SiNoca, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58690, aliNE Paola rEZENdE dE liMa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58790, aNa Maria MENdES rEiS, 
ProfESSor arEa 2, 07/04/2021/ cT-58890, aNa PaTricia SilVa
coSTa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58878, aNa 
PaUla doS SaNToS araUJo BriTo, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58891, aNa roSa MaToS liMa, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58691, aNToNia adriaNa
MElo dE alMEida, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58877, aNToNia doS SaNToS GoMES, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58892, aNToNia EdNa lUcENo oliVEira da 
SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58893,
aNToNia lUZia crUZ BriTo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58894, aNToNia MarciaNo SoarES, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58895, aNToNia rEGiNalda 
araUJo SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58896, aNToNia SilVa cardoSo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58745, aPoliaNa SoarES rEiS alENcar, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58897, araci riTa doS SaN-
ToS SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58898,
ariEl SilVa dE SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58899, arlETE alVES da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58744, aUrilENE da SilVa XiSTo, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58900, BENEdiTa laricE
PiNTo MoTa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58145, 
BEP BoiTi XiKriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58040, BEP
KadJoTi XicriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58043, BEP Ko 
XiKriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58036, BEP KororoTi
XiKriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58132, BEP Kra XicriN, 
ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58044, BEP Kro XiKriN,
ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58035, BEP KUNHoro XiKriN, Pro-
fESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58042, BEP NHoroTi XiKriN,
ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58752, BETaNia da SilVa rodri-
GUES aMoriM, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58743, BrENda lorENa MENdaNHa BiZarriaS, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58742, BrUNa araUJo da SilVa,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58876, BrUNa ElEN 
GoMES dE aBrEU, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58869, BrUNa JaiSlaiNE fErrEira doS SaNToS, aUXiliar dE EdU-
cacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58870, carla dE BriTo lEal,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58692, carla doS 
rEMEdioS carValHo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58751, carla rEGiNa doS SaNToS SoUSa, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58901, carMEN lUcia dE
oliVEira liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58693, caSSilda coSTa diaS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58902, caSSilENE rodriGUES ViEira, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58694, cEliaN dE JESUS
alMEida, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58903, cE-
liNalVa coNcEicao PErEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58871, cHirlE aNdradE da SilVa rodriGUES, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58904, cHriSTiaNa
ValEria liMa BriTo coElHo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58741, cicEra aQUiNo SilVa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58750, ciNTHYa aNoWYK dE SoUSa NoGUEi-
ra, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58740,
claUdia dE oliVEira MorEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58905, claUdilENE araUJo fidEliS, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58906, clEaNE SaNToS NUNES, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58695, clEENE
diaS da SilVa SaNToS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58907, clEiciaNE MorEira dE oliVEira, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58739, clEUdiaNE GoMES dE 
araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58908,
coNcEicao PoliaNa da SilVa carValHo, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58909, criSTiaNE dE SoUZa da SilVa,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58910, daciaNa 
liMa da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58911, daiaNE dE oliVEira GUiMaraES, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58912, daYaNNa BriTo dE alMEida,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58913, daYaNY Via-
Na GoMES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58738,
dEBora doS SaNToS SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58914, dEBUra BiSPo ValE, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58915, dorilENE fErraZ PErrEira, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58351, EdElSoN SoUSa
do NaSciMENTo, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58916, EdiaNE 
daS dorES SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58737, EdilENNE rodriGUES araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58917, EdilEUZa da coNcEicao SaNToS,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58918, EdiValdo 
MoNTEiro da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58736, EdUarda da SilVa BriTo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58919, ElaNNE NaSciMENTo liMa doS aNJoS,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58350, ElaYNE 
aBrEU dE oliVEira, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58696,
ElENicE coNcEicao EVErToN, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58697, ElENicE GoNcalVES doS SaNToS, aUXiliar
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dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58920, ElENildE TaVarES Ho-
racio dE araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58749, EliaNa ViaNa SilVa GoMES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-58921, EliaNE coNcEicao da SilVa coSTa,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58698, ElidiaNE 
corrEia dE MElo BraGa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58922, EliElZo coNcEicao da coSTa, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58923, EliEUda da coSTa
SilVa dElMoNdES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58699, EliSafaN MiraNda PiNHo doS SaNToS, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58735, EliVaNE MariScal doS 
SaNToS liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58924, EliZaBETE SoUSa liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58925, EliZaNGEla PErEira da SilVa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58926, ENildE SoUSa GoMES, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58927, ENilZa
NErES GoMES arrUda, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58753, EriKa faBiolla lira MElo, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58615, EriKSoN BEZErra da SilVa, adMi-
NiSTrador, 05/04/2021/ cT-58700, ESMEralda da coNcEicao
frEiTaS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58928, ES-
MEralda SoUSa liMEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58701, EUNicE daMaScENo lUZ, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58754, EUrilENE carValHo dE
oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58755, 
EUriVaNia da SilVa oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58144, EUZa TriNdadE doS aNJoS fErrEira, ProfES-
Sor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58756, faBiaNa fErrEira SilVa,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58349, faBricio 
SoUZa da SilVa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58929,
fErNaNda SilVa NaSciMENTo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58702, fraNcidalVa SoUSa SaNToS, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58703, fraNcilUcia dE SoUSa 
MoTa crUZ, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58757, fraNciNE foNSEca araGao NaSciMENTo, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58930, fraNciSca EdilENE
fErrEira da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58758, fraNciSca EriKa SoUSa MarTiNS, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58704, fraNciSca liMa dE SoU-
Za, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58931,
fraNciSca NoEME SoarES dE aNdradE, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58759, fraNciSca PErEira liMa, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58932, fraNciSca TElES Bar-
roS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58148,
fraNciSco daS cHaGaS SilVa dE araUJo, ProfESSor arEa 1, 
01/03/2021/ cT-58760, GEaNE MarTiNS dE liMa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58933, GENEci VirGiNia SilVa, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58705, GENi doS
SaNToS BriTo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58934, GENY SilVa rocHa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58935, GEoVaNE riBEiro dE SoUSa, aUXiliar dE EdU-
cacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58936, GESSica daiaNE
fraNciSco dE SoUZa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58937, GildEVaNE fErNaNdES da crUZ, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58872, GilVaNdEr aBoliS UHl, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58938, GilVaNia
aNToNia da crUZ SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58939, GiZElda diNiZ PErEira, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58352, GlaUcE doS SaNToS MarTiNS PoM-
PEU, ProfESSor arEa 1, 05/04/2021/ cT-58940, GlEcia loPES da
SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58794, GlEU-
BiaNE fErNaNdES SoUZa, ProfESSor arEa 1, 01/04/2021/ cT-
58761, GracE KEllY ViEira EVErToN, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-57909, HaNYEETH fiGUEira MilHoMEM,
ProfESSor arEa 2, 01/03/2021/ cT-58941, HElENa dE alMEida MElo 
caNTaNHEdE, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58706, HElENa SaMara caMPoS dE SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao 
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58614, HENES airES da SilVa,
coNTador, 05/04/2021/ cT-58942, HErMiNio MariaNo da SilVa, aU-
Xiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58943, Hilda lEao
caValcaNTE, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58707, 
iaGo coNcEicao PErEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58339, ilEaNE aMoriM SilVa, aUXiliar.adM, 
05/04/2021/ cT-58873, ilZiMaZa da SilVa MoUra, aUXiliar dE EdU-
cacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58708, ioNE rocHa do NaSciMENTo, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58944, iraNETE
PErEira SilVa doS SaNToS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58709, iVaNia SaraiVa SilVa alVES, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58945, iVaNilSa SoarES doS 
SaNToS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58348, iZai
riBEiro da SilVa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58546, Jairo 
VladiMir UENo, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58710, JaNaiNa
GardiNa SErEJo NEVES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58946, JaNEci SalES dE alMEida, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58947, JaNildE MacHado GaViao, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58948, JaNY KEllY SoUZa
liMa cHaGaS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58949, JarilENE alENcar dE dEUS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58762, JEfSoN alMEida da SilVa, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58950, JEfTa MaGdalia JESUS da
SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58874, JE-
SUSlENE fraNca SilVa dE araUJo, aUXiliar dE EdUcacao

iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58867, JHoNaTHaN MaTiaS da SilVa, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58353, Joao ViTor
ViEira araNHa, ProfESSor arEa 2, 05/04/2021/ cT-58951, JoiciaNE 
da SilVa coNcEicao, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58952, JoSE carloS da SilVa coSTa, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58347, JoSE EdilaUBErTo
fErrEira dE SoUSa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58764, JoSE-
liTa SoUZa SoarES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58763, JoSiaNE diNiZ TEiXEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58711, JoSiNEidE dE oliVEira, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58953, JUliaNa dE alMEida Bri-
To, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58954,
JUliaNa ViToria PiNTo da MoTa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58955, JUllE SoarES PiNTo, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58766, KaliNE MarTiNS caBral, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58769, KaMYla
SoUSa da coSTa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58544, KaNGo dJoTi XiKriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-
58777, KariNa aGUiar SoarES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58768, KariNa MENdoNca cUTriM, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58956, KaTia criSTiNa BarroS 
MENdES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58957,
KaTiaNY SoUSa SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58788, KaTiUrSia BarroS PErEira, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58775, KEViM lUcaS caBral BraGa, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58712, larYSSa SoUZa
PErEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58958, 
laUra Maria PaNTalEao dE SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58959, lEila caValcaNTE fEiToSa, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58960, lEoMara
BarroS aBrEU, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58961, lEoNaM coSTa VaScoNcEloS, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58713, lEoNildE rEBoUcaS caSTro, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58962, lEUcilENE da
SilVa E SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58963, lEUdiMar MENEZES da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58780, liaNa Maria da SilVa fErNaNdES, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58964, liara
Maria doS SaNToS NaSciMENTo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58965, lidia dE JESUS da SilVa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58774, liGiaNE da cUNHa da 
SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58355, lUaN
carloS VUlcao dE alMEida, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-
58966, lUaNa dE faTiMa MacEdo ScaNfErla, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58773, lUaNa raflEZia TUPi-
NaMBa SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58337, lUcaS doS SaNToS alVES, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58784, lUciaNE da coNcEicao caldaS cUNHa liMa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58346, lUciENE SilVa NErES, aU-
Xiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58967, lUcilENE TorrES BriTo da
SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58687, lU-
ciMara criSTiNa da SilVa MacHado, adMiNiSTrador, 28/04/2021/
cT-58968, lUZENidE daNTaS do rEGo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-58772, lUZiaNE alVES PaiXao, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58779, lUZiaNE PErEira da coN-
cEicao, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58863,
lUZiENE oliVEira SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58338, MaBiaNa TEiXEira GUiMaraES, aUXiliar.adM,
05/04/2021/ cT-58134, MaBorE XiKriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ 
cT-58771, MailaNE dE SoUZa oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58969, MaiSa SilVa rodriGUES, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58970, MaNoEl cElSo
aVEliNo dE liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58971, MarcEla dE SoUSa caBral, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58972, MarcEla liNHarES cardoSo, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58973, Marcia
aNdrEa florENTiNo WaNdErlEY doS SaNToS, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58344, MarcoS PaUlo rocHa
MarTiNS, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58354, Maria alciNEia liMa 
doUro, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58770, Maria alicE
SoUZa MacEdo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58791, Maria aNToNia oliVEira dE araUJo, ProfESSor arEa 1,
05/04/2021/ cT-58778, Maria aUrEa SilVa MorEira, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58974, Maria clEUdiaNE
rodriGUES doS SaNToS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58714, Maria da PENHa PErEira dE araUJo, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58975, Maria daS GracaS 
cHaVES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58976, Ma-
ria daS GracaS do NaSciMENTo araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58977, Maria daS GracaS SaNTaNa
caMPoS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58978, Ma-
ria dE JESUS da SilVa dE oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58979, Maria dE JESUS do MoNTE SoUSa, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58980, Maria dE
NaZarE MENEZES carValHo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58981, Maria do carMo da SilVa riBEiro, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58982, Maria doS SaNToS 
SoarES PErEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58509, Maria EliaNE coNcEicao da SilVa, ProfESSor arEa 1, 
05/04/2021/ cT-58983, Maria fraNciSca alMEida fErrEira, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58862, Maria fraNciSca dE 
oliVEira raBElo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/



110  diário oficial Nº 34.588 Quarta-feira, 19 DE MAIO DE 2021

cT-58984, Maria GorETH araUJo alVES, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNTil, 13/04/2021/ cT-58985, Maria HElENa fEiToSa dE caSTro,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58335, Maria Hio-
laNda MENESES dUarTE, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58986,
Maria JUlia MoUra SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58987, Maria lUcia fErrEira SaNToS, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58988, Maria lUcilENE SaNToS 
araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58989,
Maria lUZirENE doS SaNToS araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-58990, Maria MadalENa rodriGUES
SaMPaio, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58991, 
Maria MarTa fErrEira SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58861, Maria MicaElla WilliaM rocHa aMoriM Bar-
BoSa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58767,
Maria ValEria SaTil caMPoS lEoNEl, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-58992, MariNalVa alVES cirQUEira SETH,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58993, MarlENE 
MarTiNS liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58510, MaUricElia dE SoUSa liMa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ 
cT-58994, MaYSSYS do NaSciMENTo SoarES, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58995, MicaEllY raMoS fariaS, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58340, MicHElli
GoMES da coNcEicao, ProfESSor arEa 1, 05/04/2021/ cT-58996, Mi-
cilENE caSTro raPoSo SoUSa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58715, MiriaN GUiMaraES, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58997, MiriaNE caNdida dE
oliVEira QUarESMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58998, MiSSilENE lEiTE da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58136, MoKUKa XiKriN, ProfESSor arEa 1, 
01/03/2021/ cT-58879, MoNicK criSTiNY PErEira dE MElo,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58999, Nadia Maria 
fUrTado MENdES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-59000, NaTaScHa Maria dE alMEida MoraES, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59001, NaYaNa fiGUEirEdo da
cUNHa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59002, 
NaYara dE JESUS rodriGUES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-59003, NElMa oliVEira doS SaNToS SilVa, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59004, NErilENE doS
SaNToS SoUSa carValHo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58716, NEUraildE riBEiro rodriGUES, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58137, NHUi PoKrE XiKriN, Pro-
fESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-59005, NiUVa da SilVa
VaScoNcEloS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
59006, PaTricia fErNaNdES da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58511, PaUlo da SilVa, aUX.oPEracioNal, 
05/04/2021/ cT-58717, PriScilla coNcEicao EVErToN, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58140, PrYKEi XiKriN, Pro-
fESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58141, PXoi XiKriN, ProfESSor
arEa 1, 01/03/2021/ cT-58718, QUiSloN ViEira EVErToN, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58356, rafaEl loPES dE
oliVEira, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-59007, rafaEla da Sil-
Va araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
58881, rafaEla da SilVa rUfaTTo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-59008, raiMUNda oliVEira da SilVa MoUra,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58776, raKiaNa Go-
MES SoarES, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
59009, raQUEl PirES da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-59010, raYlaNE SoarES GoMES, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59011, raYNNa TaYrEllY PErEira 
SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58719,
rEBEca BEaTriZ BEZErra da SilVa BoaNErGES, aUXiliar dE EdU-
cacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58342, rEGiaNE riBEiro oliVEira,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-59012, rENEr alVES da coNcEicao, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58142, roMa
XicriN, ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58336, roMUlo WErlEY 
rodriGUES dE faria, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58720, roNia
GoMES dE oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58345, roNilSoN TEiXEira, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-59013,
roSaNGila MarTiNS SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-58787, roSENi da coNcEicao da SilVa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59014, roSiaNE da SilVa, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58722, roSiaNE
rodriGUES dE oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 
13/04/2021/ cT-59015, roZaNia EliaS PErEira, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59016, rUBEMarcia rodriGUES da Sil-
Va, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59017, Saiara
faUSTiNo dE alMEida, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-59018, SalETE dE SoUSa riBEiro, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58868, SaMara da SilVa dUTra aMoriM, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59019, SaMara
rocHa MarTiNS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
59020, SaMara SilVa PErEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58723, SaMia adriaNE da SilVa BaSToS, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58724, SaMilla cordEiro dE
oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59021, 
SaMla TaYNara alENcar liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-59022, SElMa PErEira dE SoUZa doS SaNToS, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59023, SHara
SYlMara alENcar liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-59024, SilVaNa NEri ViaNa, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59025, SiMoNE caNdida da SilVa MorEira, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59026, SiMoNE

dE SoUSa liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
59027, SoNia fraNciSca cardoSo dE SENa, aUXiliar dE
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58783, Soraia BarBoSa da Sil-
Va fUrTado, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-
59028, SUEllEM Mara SilVa frEiTaS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-59029, SUlENE doS SaNToS SilVa, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58143, TaKaK Bo XiKriN, 
ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58045, TaKaK Kro XiKriN,
ProfESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-58545, TaKaKMarE KaYaPo, Pro-
fESSor arEa 1, 01/03/2021/ cT-59030, TElMa lEao da SilVa,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59031, TErEZiNHa 
doS aNJoS SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58725, THaiS criSTiNa rodriGUES liMa, aUXiliar dE EdUcacao 
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58726, THaYaNNa ViEira TriNdadE,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59032, THiaGo da 
SilVa clEMENTiNo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/
cT-58727, TiaNa rEGiNE alVES dUTra, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
Til, 13/04/2021/ cT-58728, ValEria fUrTado MUlaTo, aUXiliar
dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58341, ValQUiEidE SoUSa da 
SilVa, ProfESSor arEa 2, 05/04/2021/ cT-58729, VaNda SoUSa
da coSTa MacHado, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-59033, VaNESSa MoUra doS SaNToS, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58782, VaNUSa oliVEira MacHado, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58781, VaNUSa PErEira
liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58866, VEro-
Nica raYaNE dE JESUS TEiXEira, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58343, ViTor BriTo dE SoUSa, aUXiliar.
adM, 05/04/2021/ cT-59034, ViToria rEGiNa doS SaNToS coco,
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59035, ViToria rE-
GiNa SaNToS dE oliVEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil,
13/04/2021/ cT-58865, ViViaNE SilVa dE araUJo SaNToS, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58730, WaliSSoN caio
coSTa doS SaNToS, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ 
cT-58785, WaNia lUcia raMoS MiraNda, aUXiliar dE EdUcacao
iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-58864, WEroNica SilVa dE frEiTaS, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021/ cT-59036, ZilMa Maria dE
oliVEira da SilVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNTil, 13/04/2021.
loTaÇÃo: SEMMa/ coNTraTaNTE: SaVio aNdrE dE aQUiNo SaNTiaGo:
cT-58222, adolfo loPES do NaSciMENTo, aUX.oPEracioNal, 
01/03/2021/ cT-58237, adriaNa SilVa do NaSciMENTo, fiSc
coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58627, alEX GoiS cardoSo, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58236, aliciaNa PErEira dE
SoUSa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58195, aliNE dE SoUSa E 
SoUZa, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58259, aNa rEGiNa
fErrEira alVES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58260, aNdrESSoN 
GoMES SoUSa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58793, aNToNia
GardENia loBaTo aMoriM, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58224, 
aNToNio JoaQUiM rodriGUES liMa, aUX.oPEracioNal,
01/03/2021/ cT-58212, aNToNio SErGio PErEira, aUX.oPEracioNal, 
01/03/2021/ cT-58198, BarBara lUZia SaNToS dE oliVEira faro,
aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58196, carolliNE loPES doS 
SaNToS, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58223, cESar dUTra
MarTiNS, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58183, cicEro JoSE doS 
SaNToS, JardiNEiro, 01/03/2021/ cT-58238, criSoliTa da SilVa
JorGE, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58249, daNiEl Ma-
cHado da SilVa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58269, daNiEla
GoMES carValHo, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58239, daVi al-
VES dE alMEida, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-
58250, daYaNE araUJo fEiToSa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-
58220, daYlaNE SilVa doS rEiS, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-
58197, dHaNNYllo KarSoN alMEida MarTiNS, aNaliSTa aMBiENTal, 
01/03/2021/ cT-58247, diEGo frEiTaS BriTo, aUXiliar.adM,
01/03/2021/ cT-58221, EdSoN GoNcalVES lUZ filHo, aUX.oPEracio-
Nal, 01/03/2021/ cT-58248, EliSaNGEla dE BriTo liMa,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58219, ENoMaYra fErNaNdES liMa, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58217, EUdilENE aNJoS diaS,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58251, EVEllYN SoUSa corrEa, 
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58199, EWErToN rodriGUES dE
MElo, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58240, fraNciSco daS 
cHaGaS alVES, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58252,
fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS lEiTE, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ 
cT-58209, fraNciSco PESSoa dE oliVEira filHo,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58216, GEaN SaNTaNa dE SoUSa, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58257, GEoVaNi fErrEira
VilaS BoaS, JardiNEiro, 01/03/2021/ cT-58626, GiZElE riBEiro da 
SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58200, HEVila JordaNa
PiNHEiro dE oliVEira, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58201, 
iGor coNcEicao riBEiro, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-
58262, iTalo MaTHEUS diaS SilVa, ENGE.ciVil, 01/03/2021/ cT-58202, 
iUrY aZEVEdo da SilVa, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-
58204, JaiNE JaNiNE BorGES caSTro araUJo, aNaliSTa aMBiENTal, 
01/03/2021/ cT-58203, JESSica SilVa diaS, aNaliSTa aMBiENTal,
01/03/2021/ cT-58208, JESSiErica PaTricia MoraiS SilVa alMEida, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58215, JHESSY cHriSTiaN SilVa
MENdES, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58214, Joao ViTor da 
SilVa oliVEira, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58258, JoSE
arNaldo da SilVa, JardiNEiro, 01/03/2021/ cT-58213, JoSE GoMES 
NUNES NETo, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58241, JUarEZ
MENdES dE SoUSa filHo, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-
58211, JUdSoN cUTriM SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/
cT-58253, JUlia fErNaNda dE alENcar, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ 
cT-58210, JUliaNa SoUSa da SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/
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cT-58207, KariNa dE araUJo da coNcEicao, aUX.oPEracioNal, 
01/03/2021/ cT-58233, KEilYaNE liMa doS SaNToS,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58254, larYSSa araUJo fEiToSa, 
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58255, lEia MorEira liMa,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58256, lEilaNE PErEira fraGa, aUXi-
liar.adM, 01/03/2021/ cT-58194, lEoMar PErEira, aUXiliar.adM,
01/03/2021/ cT-58263, liliaN criSTiNE NaSciMENTo dE liMa, arQUi-
TETo UrBaN, 01/03/2021/ cT-58225, liVia cardoSo roSa dE
oliVEira, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58242, lUiS filiPE aUGUSTo 
dE liMa MoraiS, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-
58205, MaNoEla coiMBra MarTiNS, aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ 
cT-58234, MarciVaN MarQUES ViEira, aUX.oPEracioNal,
01/03/2021/ cT-58229, MarcoS Horacio NUNES SErra, adMiNiSTra-
dor, 01/03/2021/ cT-58246, Maria aParEcida da SilVEira fariaS,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58232, Maria SUEli da SilVa E SilVa, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58243, MariNEidE da SilVa
roSa, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58192, MaYara da 
SilVa MoraES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58184, MaYra
criSTiNa SilVa fraGa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58191, Na-
Talia NarGila rEiS fariaS, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58190,
NaYara araUJo fEiToSa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58245, riVE-
liNo liMa dE araUJo, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-
58235, rYaN PaBlo alViNo da SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ 
cT-58270, SaNdra dE SoUSa BarcEloS, aNaliSTa aMBiENTal,
01/03/2021/ cT-58189, SilVaNETE dE liMa MESQUiTa, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58188, SilVia rEGiNa cUTriM SilVa, aUXiliar.adM,
01/03/2021/ cT-58187, SilVilENE SoarES da SilVa, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58186, SUEli aParEcida coNSoli BraGa,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58228, SUSY KElY SilVa SaNToS, aUX.
oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58206, SUZaNE MoNTEiro da SilVa,
aNaliSTa aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58628, TaTiEllE roSa da SilVa 
ViaNa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58244, THairYNE
GraZiElla oSTErMaNN araUJo, fiSc coNTrolE aMBiENTal, 
01/03/2021/ cT-58227, THiaGo PErEira SilVa, aUX.oPEracioNal,
01/03/2021/ cT-58185, VaNESSa SilVa dE SoUZa, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58261, WalTEMir rodriGUES riBEiro JUNior,
ENGE.ciVil, 01/03/2021/ cT-58226, WErBETH SaNToS coSTa, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021.
loTaÇÃo: SEMMEcT/ coNTraTaNTE: lEaNdro BraNdao dE SoUSa:
cT-58733, adMilSoN MaToS MorEira, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-
58732, aNa PolYaNa alVES fEiToSa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/
cT-58679, cHirlES fErrEira da SilVa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ 
cT-58681, dEBora HElEM BEKEMa coSTa BarroS, aUXiliar.adM,
01/04/2021/ cT-58680, filiPE JaQUES rocHa oliVEira, aUXiliar.adM, 
01/04/2021/ cT-58678, fraNciElMa carValHo dE SoUSa,
aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58677, fraNcilENE loPES dE SoUSa, 
aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58676, GEciENE riBEiro doS
SaNToS, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58675, HENriQUE MacEdo dE 
oliVEira, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58731, JoSE fraNciSco
do NaSciMENTo coSTa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58685, lUcaS 
carValHo frEiTaS, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58686, MarcoS
aUrElio SoUZa PirES, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58674, raiMUN-
do JorGE dE SoUSa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58673, raYSSa
da SolidadE SoUSa, aUXiliar.adM, 01/04/2021/ cT-58672, SaNTaNa 
BarBoSa dE oliVEira, aUXiliar.adM, 01/04/2021/.
loTaÇÃo: SEMoB/ coNTraTaNTE: WaNTErlor BaNdEira NUNES:
cT-58659, adriaNo coSTa loPES, ENGE.ciVil, 13/04/2021/ cT-58657, 
EdEr PaUlo SaNToS alVES, ENGE.ciVil, 13/04/2021/ cT-58360,
lUcaS carValHo dE carValHo, ENGE.ciVil, 15/03/2021.
loTaÇÃo: SEMPror/ coNTraTaNTE: MilToN ZiMMEr ScHNEidEr:
cT-58476, aNToNia cHaVES GoNcalVES, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-
58477, aParEcida coNcEicao doS SaNToS, ViVEiriSTa,
01/03/2021/ cT-58478, carla lETicia da SilVa loPES forTES, ViVEi-
riSTa, 01/03/2021/ cT-58484, EliZEUda coNcEicao araUJo,
ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58483, EVaNi da SiVa PErEira, ViVEiriS-
Ta, 01/03/2021/ cT-57911, fraNciSca riTa da SilVa diNiZ,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58479, HElENa WHiTE MoUra da Sil-
Va, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58480, iaNE Maria NaSciMENTo da
SilVa, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58481, iVaNEidE rodriGUES SaN-
ToS, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58475, JaQUEliNE do NaciMENTo
coElHo, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58469, JoSEilda coNcEicao, Vi-
VEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58467, laiaNE GoMES da SilVa,
ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58474, lEidiaNE fErNaNdES PENHa, Vi-
VEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58482, lUcilENE liMa MoTa, ViVEiriSTa,
01/03/2021/ cT-58487, Marcia da SilVa MoUra, aUXiliar.adM, 
01/03/2021/ cT-58485, Maria da coNcEicao MarQUES SoUSa,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58473, Maria do Socorro liMa SoU-
Sa, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58407, MElrE clEMENTiNa MENdES,
ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58486, raiMUNdo NoNaTo BiSErra PE-
rEira, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58466, roSa dE faTiMa SaNToS
aMoriM, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58468, roSEliNE laZaro dE oli-
VEira, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58472, roSirENE GoMES
PErEira, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58471, SEBaSTiaNa PErEira 
doS SaNToS, ViVEiriSTa, 01/03/2021/ cT-58470, SiMoNi NaSciMENTo
dE SaNTaNa, ViVEiriSTa, 01/03/2021.
loTaÇÃo: SEMSa/ coNTraTaNTE: GilBErTo rEGUEira alVES laraNJEiraS.
cT-58170, adriaNa KElEN TEiXEira dE liMa, aUX coNS dENTario, 
07/04/2021/ cT-58174, aNa dE SoUZa lEiTE, BioMEdico, 07/04/2021/
cT-58516, caio filiPE fiScHEr BErToldo coSTa, MEdico, 14/04/2021/ 
cT-58158, dEBora criSTiNa corrEa BarBoSa, TEc. dE
HiGiENE dENTal, 07/04/2021/ cT-58166, EdiVaN BarBoSa dE MoraiS, 

aUXiliar.adM, 07/04/2021/ cT-57786, EdlaS PErEira SilVa
VaScoNcEloS, MEdico, 22/03/2021/ cT-58163, EliETE SoUSa carVa-
lHo, aUX coNS dENTario, 07/04/2021/ cT-57837, EriNalda doS
SaNToS, TEc ENfErMaGEM, 31/03/2021/ cT-58154, EVEraldo alVES 
da SilVa, aUXiliar.adM, 07/04/2021/ cT-58175, fraNciSco coSTa
da SilVa, aUXiliar.adM, 07/04/2021/ cT-58182, fraNciSco roBSoN 
SoarES ciNTra, aUX.dE MaNUTENc, 09/04/2021/ cT-57839,
GaBriEl BraGa alMEida, TEc ENfErMaGEM, 31/03/2021/ cT-58180, 
GEiSa Karla BarBoSa NaSciMENTo, aSSiST.Social, 08/04/2021/
cT-58171, GESSica lUaNa oliVEira da SilVa, fiSioTEraPEUTa, 
07/04/2021/ cT-58161, GlaUciaNE XaViEr NUNES raMoS,
aSSiST.Social, 07/04/2021/ cT-58176, GlEidiaNE fariaS SoUSa, aU-
Xiliar.adM, 07/04/2021/ cT-57784, HarBi aMJad NaBiH oTHMaN,
MEdico, 01/03/2021/ cT-58179, HETiENE doS SaNToS SilVa, aUXi-
liar.adM, 07/04/2021/ cT-58358, iZa Maria coSTa SilVEira, MEdico,
05/04/2021/ cT-58178, JocEaNE da SilVa SoUSa, aUXiliar.adM, 
07/04/2021/ cT-58022, KErciaNE GoMES ciNTra, farM.BioQUiMico,
06/04/2021/ cT-58155, lEidEcarlYS MacHado caValcaNTE, aUXiliar.
adM, 07/04/2021/ cT-58160, lEidiaNE alVES daS cHaGaS,
aSSiST.Social, 07/04/2021/ cT-58515, lEila caPElla fUrTado HE-
dlEr, MEdico, 14/04/2021/ cT-58167, MarcilENE SoUSa MaToS,
aUXiliar.adM, 07/04/2021/ cT-58021, Maria aParEcida cardoSo 
fEiToSa, farM.BioQUiMico, 06/04/2021/ cT-58504, MariaNE rEdiVo
alJoNaS, MEdico, 14/04/2021/ cT-58177, MaX BrUNo fErrEira liMa, 
aUXiliar.adM, 07/04/2021/ cT-57835, NaTalia ViEira MoNTElo,
ENfErMEiro, 31/03/2021/ cT-58157, PollYaNE MENEZES rocHa, 
odoNToloGo, 07/04/2021/ cT-58156, roSEaNE SaNToS SilVa
araUJo, foNoaUdioloGo, 07/04/2021/ cT-58359, SaMara doS SaN-
ToS SilVa, ENfErMEiro, 14/04/2021/ cT-57842, SEBaSTiao NETo
NEVES dE MElo, TEc ENfErMaGEM, 31/03/2021/ cT-58159, SUZaNa 
ViaNa GoMES da SilVa, aSSiST.Social, 07/04/2021/ cT-58172,
TaTiaNa SEaBra dE SoUZa SaNToS, PSicoloGo, 07/04/2021/ cT-
58168, TaYNara SilVa dE aSSUNcao, aUXiliar.adM, 07/04/2021/ cT-
58173, THaYoMara oliVEira da SilVa, BioMEdico, 07/04/2021/ cT-
58169, THEYMiSSoN SoarES oliVEira, aUXiliar.adM, 07/04/2021/
cT-57785, YaNdra MarTiNS VaScoNcEloS, MEdico, 22/03/2021.
loTaÇÃo: SEMSi/ coNTraTaNTE: dENiS GaBriEl MaGalHaES aSSUNÇÃo:
cT-58559, aNa licE fEliX da SilVa, ENTrEViSTador Social, 
05/04/2021/ cT-58584, BrENo araUJo VaScoNcElloS, aUXiliar.adM,
05/04/2021/ cT-58557, carloS doUGlaS SaNToS VaZ, ENTrEViSTa-
dor Social, 05/04/2021/ cT-58556, clEildo SoUSa PErEira,
ENTrEViSTador Social, 05/04/2021/ cT-58565, daNiElE MoraES 
GoNcalVES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58566, daVi
JErEMiaS roSa alVES dE SoUZa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ 
cT-58567, dEVYla liMa SoarES, aGENTE dE SaNEaMENTo,
05/04/2021/ cT-58568, dUaNE SaraiVa daNTaS, aGENTE dE SaNEa-
MENTo, 05/04/2021/ cT-58581, EdYValToM aMoriM GoMES,
aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58582, ElaNE dE araUJo, aUX.
oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58564, Erica da SilVa alMEida,
TElEfoNiSTa, 05/04/2021/ cT-58585, flaVio MarTiNS BaraTa, aUXi-
liar.adM, 05/04/2021/ cT-58569, fraNciSco HENriQUE da SilVa
PiNHEiro, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58570, GildENE 
roSa MElo SoarES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-
58563, GUilHErME rodriGUES loPES, TElEfoNiSTa, 05/04/2021/ cT-
58555, HElriSoN da coSTa da SilVa, ENTrEViSTador Social,
05/04/2021/ cT-58554, Jairo NaSciMENTo da SilVa, ENTrEViSTador 
Social, 05/04/2021/ cT-58553, JESSica laENE da SilVa lEiTE,
ENTrEViSTador Social, 05/04/2021/ cT-58611, Joao ViTor MENdES 
coSTa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58571, JoiMara
PErEira liMa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58552, JoSE 
carloS aTaidE SilVa, ENTrEViSTador Social, 05/04/2021/ cT-
58561, JoSilENE MarQUES alVES, TElEfoNiSTa, 05/04/2021/ cT-
58551, lEda airES dE SoUSa BriTo, ENTrEViSTador Social,
05/04/2021/ cT-58572, lEoNicE daMaScENa SilVa, aGENTE dE SaNEa-
MENTo, 05/04/2021/ cT-58575, lUaNa daliTE SilVa SoUSa,
aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58578, lUaNa MaciEl fErrEira dE 
liMa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58550, lUcilENE
rodriGUES GoMES, ENTrEViSTador Social, 05/04/2021/ cT-58560, 
lUdMilla MENdES da SilVa, aSSiST.Social, 05/04/2021/ cT-58586,
lUZiNETE aMoriM GoMES SoUSa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58587, MarcoS VENaNcio SoUZa dE oliVEira, aUXiliar.adM,
05/04/2021/ cT-58588, Maria NEidE dE JESUS PErEira, aUXiliar.adM, 
05/04/2021/ cT-58589, Maria UZEli aMoriM dE cENa,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58579, MaTHEUS MENdES, aUX.oPEra-
cioNal, 05/04/2021/ cT-58590, MilKa TaYNara oliVEira TEiXEira,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58591, NYElE XaViEr TElES dE oliVEi-
ra, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58576, raiSa dE SoUSa PiNTo,
aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58580, SEMildE MoraES, aUX.oPE-
racioNal, 05/04/2021/ cT-58592, SiMoNE BarcEloS dE oliVEira,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58514, SolaNGE loPES da SilVa, EN-
TrEViSTador Social, 05/04/2021/ cT-58593, TaYSa dE oliVEira
PErEira, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58594, TElMa coSTa lUSToSa 
SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58573, VaNESSa SoUSa
MaToS, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58577, ViNiciUS PE-
rEira fErNaNdES, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021.
loTaÇÃo: SEMUrB/ coNTraTaNTE: MorVaN caBral aBrEU:
cT-58402, aBiGail da SilVa oliVEira, aGENTE dE SaNEaMENTo, 
01/03/2021/ cT-58436, adriaNa JardiM dE SoUSa,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58461, adriEllY SoUZa dE oliVEi-
ra, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58400, aGailMa
SilVa doS SaNToS, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58409, 
aGMar loPES PaSSoS, fiScal dE UrBaN, 01/03/2021/ cT-58397,
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alESSaNdra faBricia fraNca da SilVa oliVEira, aGENTE dE SaNEa-
MENTo, 01/03/2021/ cT-58451, alioBiNo coiMBra caSTro,
coNTador, 01/03/2021/ cT-58517, aMaUri BarroS foNSEca, TEc.
Edificacao, 01/03/2021/ cT-58433, aNa criSTiNa da SilVa GoMES,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58499, aNa criSTiNa da SilVa 
lUZ, aUX.dE SErV.UrB, 01/03/2021/ cT-58430, aNa PaUla alVES dE
oliVEira, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58595, aNdrE MaNoEl 
BaSToS dE cUNHa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58447, aNdrEa
dE MoraES SaNToS rodriGUES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-
58431, aNGElica cElia SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-
58452, aNToNio fraNciSco BEZErra NETo, TEc.Edificacao, 
01/03/2021/ cT-58442, aNToNio JoSE dE SoUSa rEiS, fiScal dE UrBaN,
01/03/2021/ cT-58443, cicEro alVES daMaScENo, fiScal dE UrBaN, 
01/03/2021/ cT-58449, criSTHiaN MarTiNS MiraNda,
aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58395, daliNE MENdES da SilVa, 
aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58404, daYaNa liMa da 
SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58405, dEYSE VaNia 
GoNcalVES dE araUJo, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-
58462, diENE GUiMaraES MoTa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ 
cT-58609, EdGardNa ErEMiTa fErrEira SoarES alENcar,
aNaliSTa aMBiENTal, 05/04/2021/ cT-58456, EdNa Maria dE SoUZa 
rodriGUES, aUX.dE SErV.UrB, 01/03/2021/ cT-58610, EdSoN
MaNcoS MorEira, fiScal dE UrBaN, 05/04/2021/ cT-58403, ElaiNE 
criSTiNa dE oliVEira liMa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/
cT-58384, EliNaEU loPES da SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 
01/03/2021/ cT-58603, ElZa iBiaPiNa rESENdE liMa, aUXiliar.adM,
05/04/2021/ cT-58518, faBiaNa rodriGUES loPES SoarES, fiScal dE 
UrBaN, 01/03/2021/ cT-58501, faBio JUNior fEliZardo
SacraMENTo, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58410, faBricio NaSci-
MENTo dE SoUSa, fiScal dE UrBaN, 01/03/2021/ cT-58413, flaVio
MaciEl NUNES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58422, fraN-
cilENE NErES Sa SilVa loPES, aGENTE dE SaNEaMENTo,
01/03/2021/ cT-58448, fraNciSca JoSEaNE SilVa doS SaNToS, aUXi-
liar.adM, 01/03/2021/ cT-58424, fraNK aYaHiKo NaKai, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58416, GlaUdEaN oliVEira BorGES, 
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58513, GlaYdSoN SilVa coSTa
caNEdo, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58417, GlEiSoN coSTa dE al-
MEida, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58463, GraZiElE dE
frEiTaS GoNcalVES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58464, 
GrENdUla da SilVa MENEZES, aGENTE dE SaNEaMENTo,
05/04/2021/ cT-58450, GUilHErME alVES dE SoUZa filHo, aUXiliar.
adM, 01/03/2021/ cT-58412, GUilHErME coSTa GaldiNo, fiSc
coNTrolE aMBiENTal, 01/03/2021/ cT-58493, GUilHErME ENriQUE da 
SilVa E SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58602,
GUSTaVo GoNZaGa VaZ, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58601, HaN-
Gra fEiToSa SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58418, HaNNYla
criSTiNa SalES loPES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-
58600, HilKa liMa doS SaNToS, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58455,
iGor liMa do NaSciMENTo, aUX.dE SErV.UrB, 01/03/2021/ cT-58502, 
iUrE PErEira SoBriNHo, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58494,
JaNaiNa cHaVES dE SoUSa fErrEira, aGENTE dE SaNEaMENTo, 
05/04/2021/ cT-58506, JaNio BrUM SoMMEr, aUXiliar.adM,
01/03/2021/ cT-58396, JEffErSoN PoNTE BarroSo, aGENTE dE SaNE-
aMENTo, 01/03/2021/ cT-58598, JEilSoN diaS doS SaNToS,
aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58492, JESSica da SilVa diaS loPES, 
aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58399, JESSica
GoNcalVES rocHa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58606, 
Joao BaTiSTa BarroS da coSTa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58444, Joao MarcElo aNdradE NUNES, fiScal dE UrBaN, 01/03/2021/ 
cT-58429, Joao PEdro liMa NUNES, aUX.oPEracioNal,
01/03/2021/ cT-58381, JoEl HErBETH SaNToS loPES, aGENTE dE Sa-
NEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58453, JoSE airToN riBEiro SoarES,
aUX.dE SErV.UrB, 01/03/2021/ cT-58608, JoSE cardoSo filHo, aUX.
oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58434, JoSE riBaMar araUJo,
aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58574, JoSENildE da SilVa, fiS-
cal dE UrBaN, 01/03/2021/ cT-58435, JoVENcia fraNciSca da
SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58445, JUliaNa dE SoUSa 
Sa, fiScal dE UrBaN, 01/03/2021/ cT-58562, JUliETE dE aZEVEdo
SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58408, JUlio cESar 
GalVao MoUrao, aUXiliar.adM, 15/04/2021/ cT-58503, KEliHaNE
aGUiar dE fraNca, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58391, KETlYN 
MaYara fEliX da SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-
58437, KriSlEidY SaNToS da SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ 
cT-58438, lariSSa liMa BiSPo, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-
58607, lEoNiSia rodriGUES dE carValHo, aUX.oPEracioNal, 
05/04/2021/ cT-58495, lEUdiclEia da SilVa PaiVa, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58414, lUaNa dE araUJo SoUSa, aGEN-
TE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58496, lUciaNNa liMa
rodriGUES dE calVario, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-
58604, lUcilENE dE oliVEira da SilVa, aUXiliar.adM, 05/04/2021/
cT-58491, lUiZa dE Marilac fariaS SaNToS, aGENTE dE SaNEaMEN-
To, 05/04/2021/ cT-58427, lUZia doS SaNToS fErNaNdES,
aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58458, MailaNa dE SoUSa PoN-
TES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58426, MaNUEl rodriGUES doS
SaNToS, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58599, MarcElia doS 
rEiS SaNTiaGo, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-58460, Marcia
roaNNa diaS GoMES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58401, Maria 
aNToNia TaVarES dE SoUSa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/
cT-58398, Maria fraNciSca alMEida coSTa, aGENTE dE SaNEaMEN-

To, 01/03/2021/ cT-58406, Maria ioNE dE oliVEira SilVa, aGENTE
dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58612, Maria iZoNEidE da coNcEi-
cao SilUa SoUZa, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ cT-58454,
MaTHEUS rodriGo ViEira SilVa, aUX.dE SErV.UrB, 01/03/2021/ cT-
58596, MaTHEUS SilVa do ValE, aUXiliar.adM, 05/04/2021/ cT-
58423, MaUroNicE da SilVa SaNToS, aGENTE dE SaNEaMENTo, 
01/03/2021/ cT-58505, MaXciNE da SilVa diaS, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58497, MaYara PriScila alVES dE SoU-
Sa cHacoN, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58439,
MESciaS dE JESUS GoMES da SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ 
cT-58420, MiKaElE liMa lUcENa, aGENTE dE SaNEaMENTo,
01/03/2021/ cT-58393, MiriaM coNcEicao da SilVa, aGENTE dE SaNE-
aMENTo, 01/03/2021/ cT-58394, NaTalia VarGaS doS SaNToS,
aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58415, NEUSa Maria car-
NEiro SalGado, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58440,
NilSoN dE faTiMa loPES dE MEira, aUX.oPEracioNal, 20/04/2021/ 
cT-58459, NiXoN ViEira MarQUES, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-
58441, oSMar GoMES dE araUJo, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-
58457, PaTricia NaSciMENTo SilVa, aUX.dE SErV.UrB,
01/03/2021/ cT-58605, PaUla MoNTEl, aUX.oPEracioNal, 05/04/2021/ 
cT-58389, raiMUNdo NoNaTo SaMPaio frEiTaS, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58390, raiMUNdo PiNHo SaNToS, 
aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58490, raNilo caValcaNTE,
aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58378, raoNE MaGalHaES 
GUEdES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58379, raQUEl
SoUSa da SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58392, 
raYaNE ViEira da SilVa, aUXiliar.adM, 01/03/2021/ cT-58425,
rEBEca VaScoNcEloS da SilVa, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-
58421, rEGiaNE PaiXao, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/
cT-58446, rENaTo clEBEr araUJo MENEZES, fiScal dE UrBaN, 
01/03/2021/ cT-58597, rillarY loPES GoNcalVES, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58380, riTa SoarES carValHo, aGENTE 
dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58382, roMario GoMES da
SilVa SilVa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 14/04/2021/ cT-58373, roNal-
do SoUSa PErEira, fiScal dE UrBaN, 01/03/2021/ cT-58613,
roSalVa doS SaNToS roSa, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ 
cT-58419, roSaNa rodriGUES doS SaNToS da SilVa, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58383, roSiMar doS SaNToS liMa, 
aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58465, SaBriNa criSTiaNE
BraNdao rodriGUES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-
58432, SilMara rEiS, aUX.oPEracioNal, 01/03/2021/ cT-58488,
SilVaNia TorrES PErEira, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-
58385, SiMoNE roBErTa MarQUES oliVEira, aGENTE dE
SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58498, TaYlla fErrEira coElHo, aGEN-
TE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ cT-58489, ViViaNE NaSciMENTo
aNdradE, aGENTE dE SaNEaMENTo, 05/04/2021/ cT-58500, WalTEr dE 
dEUS ViEira, aGENTE dE SaNEaMENTo, 14/04/2021/ cT-58387,
WiBSoN caMPoS dE MaGalHaES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/ 
cT-58388, Zaira cUTriM SoarES, aGENTE dE SaNEaMENTo, 01/03/2021/
loTaÇÃo: SEMTUr/ coNTraTaNTE: rodriGo dE SoUZa MoTa:
cT-57745, KariNE SoarES PErEira, aUXiliar.adM, 01/03/2021.

Protocolo: 657174
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGEM: coNTraTo nº 20180461
dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2018-005SEMSi
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMaS
coNTraTada: MUiraQUiTÂ arTES da aMaZÔNia EirEli-ME.
oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl, localiZado Na rUa c, Nº500. No Bairro 
cidadE NoVa, Para fUNcioNaMENTo do NÚclEo da dEfENSoria PÚ-
Blica do ESTado NESTE MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 283.500,00 (duzentos e oitenta e três 
mil quinhentos reais). 
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 20 de Setembro de 2018 a 20 
de dezembro de 2019.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 567.000,00 (quinhentos e sessen-
ta e sete mil e quinhentos reais).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 20 de Setembro de 2018 a 
20 de Março de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 793.800,00 (setecentos e noventa 
e três mil e oitocentos reais).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: 20 de Março de 2021 a 20 de Março de 2022.
Valor adiTado No 2º Tac: r$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e 
oitocentos reais) e o PraZo de 12 (doze) meses (20 de Março de 2021 a 
20 de Março de 2022).
daTa do adiTiVo: 17/03/2021

Protocolo: 657196
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210079
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 019/2021PMT-PE-SrP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico,
fErraMENTaS, acESSÓrioS dE SEGUraNÇa E EQUiPaMENToS dESTi-
NadoS a aTENdEr a coordENadoria dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica do
MUNicÍPio dE TrairÃo-Pa.
coNTraTada: fErrEira coMErcio EirEli, cNPJ: 15.363.703/0001-51 
com o valor global de r$ 114.796,40 (cento e Quatorze Mil, Setecentos e 
Noventa e Seis reais e Quarenta centavos).
coNTraTada: cBS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElETrica 
EirEli, cNPJ: 32.492.897/0001-04 com o valor global de r$ 1.280,00 
(Um Mil, duzentos e oitenta reais).
coNTraTada: ElETrica lUZ coMErcial dE MaTEriaiS ElETricoS Ei-
rEli, cNPJ: 00.226.324/0001-42 com o valor global de r$ 5.188,00 (cinco 
Mil, cento e oitenta e oito reais).
coNTraTada: M a f da SilVa EirEli, cNPJ: 20.519.778/0001-19 com o 
valor global de r$ 291.381,50 (duzentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e 
oitenta e Um reais e cinquenta centavos).
coNTraTada: J. E. dE oliVEira rodriGUES, cNPJ: 17.142.432/0001-30 
com o valor global de r$ 3.669,75 (Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove 
reais e Setenta e cinco centavos).
coNTraTada: MUlTilUZ coMErcial lTda, cNPJ: 31.128.170/0001-80  
com o valor global de r$ 27.350,00 (Vinte e Sete Mil, Trezentos e cin-
quenta reais).
coNTraTada: SUN TEc MaTEriaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 34.208.837/0001-
42  com o valor global de r$ 930,00(Novecentos e Trinta reais).
coNTraTada: W.r.f. aPiNaGES EirEli, cNPJ: 29.262.493/0001-10  com 
o valor global de r$ 336.707,09 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos 
e Sete reais e Nove centavos).
data da assinatura: 04/05/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 04 de maio de 2021, celso cirilo dos Santos, Presidente da cPl.

Protocolo: 657411
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 
019/2021PMt-Pe-srP.
a Prefeitura Municipal de Trairão, no uso de suas atribuições e com fun-
damento no art. 38, inciso Vii da lei 8.666/93, homologa o resultado do 
Pregão Eletrônico SrP n° 019/2021PMT-PE-SrP.
finalidade: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico,
fErraMENTaS, acESSÓrioS dE SEGUraNÇa E EQUiPaMENToS dESTi-
NadoS a aTENdEr a coordENadoria dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica do
MUNicÍPio dE TrairÃo-Pa.
faVorEcida: fErrEira coMErcio EirEli, cNPJ: 15.363.703/0001-51 
com o valor global de r$ 114.796,40 (cento e Quatorze Mil, Setecentos e 
Noventa e Seis reais e Quarenta centavos).
faVorEcida: cBS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElETrica 
EirEli, cNPJ: 32.492.897/0001-04 com o valor global de r$ 1.280,00 
(Um Mil, duzentos e oitenta reais).
faVorEcida: ElETrica lUZ coMErcial dE MaTEriaiS ElETricoS Ei-
rEli, cNPJ: 00.226.324/0001-42 com o valor global de r$ 5.188,00 (cinco 
Mil, cento e oitenta e oito reais).
faVorEcida: M a f da SilVa EirEli, cNPJ: 20.519.778/0001-19 com o 
valor global de r$ 291.381,50 (duzentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e 
oitenta e Um reais e cinquenta centavos).
faVorEcida: J. E. dE oliVEira rodriGUES, cNPJ: 17.142.432/0001-30 
com o valor global de r$ 3.669,75 (Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove 
reais e Setenta e cinco centavos).
faVorEcida: MUlTilUZ coMErcial lTda, cNPJ: 31.128.170/0001-80  com 
o valor global de r$ 27.350,00 (Vinte e Sete Mil, Trezentos e cinquenta reais).
faVorEcida: SUN TEc MaTEriaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 34.208.837/0001-
42  com o valor global de r$ 930,00(Novecentos e Trinta reais).
faVorEcida: W.r.f. aPiNaGES EirEli, cNPJ: 29.262.493/0001-10  com 
o valor global de r$ 336.707,09 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos 
e Sete reais e Nove centavos).
data da Homologação: 04/05/2021.
Trairão - Pa, 04 de maio de 2021. Valdinei José ferreira, Prefeito Municipal.

Protocolo: 657412

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo
ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência de 
execução e contrato nº: 20192011. oriGEM: Tomada de Preço nº 2/2019-
00007. oBJETo: Pavimentação de vias públicas urbanas no município de 
Uruará - Pa, mediante o regime empreitada integral, conforme Termo de 
compromisso Nº 0265/2017 Ministério da integração Nacional (MiN). 
coNTraTaNTE: Prefeitura Municipal de Uruará. coNTraTada: c M Ser-
viços de Terraplenagem lTda, ViGÊNcia: de execução: 16/05/2021 à 
14/08/2021; do contrato: 14/06/2021 à 12/09/2021

Protocolo: 657413

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - PreGÃo PreseNciaL 
srP Nº 9/2021-031-PMVX
ata de reGistro de PreÇos Nº 20210223 do PrEGÃo PrESENcial 
SrP Nº. 9/2021-031-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo 
de formar o Sistema de registro de Preços para futura Eventual aquisição 
de água mineral, para contratações futuras, conforme especificações cons-
tantes do Termo de referência (anexo i). EMPrESa E ValorES rEGiS-
TradoS: ParTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPrESa: 
a d c dE liMa EirEli - cNPJ: 05.440.949/0001-26, valor registrado r$: 
628.462,50 para os itens: 01 ao 05, Validade da ata é de 12 (doze) meses 
a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
20210223 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-031-PMVX 
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, 18/05/2021; Márcio ViaNa rocHa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 657414

eMPresariaL
.

A BRK Ambiental Araguaia Saneamento S.A., inscrita no cNPJ 
16.876.276/0005-00, torna público que requereu em 07/01/2021 junto a Secre-
taria Municipal de Meio ambiente Turismo e Pesca (SEMMa), através dos ofícios 
n° 010/2021/BrKaMBiENTal e n° 011/2021/BrKaMBiENTal, a solicitação de 
licença Prévia e de instalação para obras de implantação de filtro de areia e 
Sistema de Tratamento de lodo do Sistema de abastecimento de água, nas Vilas 
diamante e Ponta de Pedras, município de São João do araguaia/Pa.

Protocolo: 657415
a seraBi MiNeraÇÃo s.a
torNa PÚBLica QUe receBeU da secretaria de estado de 
Meio aMBieNte E SUSTENTaBilidadE do Pará a licENÇa dE iNSTa-
laÇÃo N° 3014/2021, coM ValidadE aTÉ 27/04/2022, Para aTiVidadE 
daS oBraS dE dEScoMiSSioNaMENTo e dEScaracTEriZaÇÃo do MÉ-
Todo a MoNTaNTE da Bacia dE acUMUlaÇÃo dE rEJEiTo 16, loca-
liZada Na dENoMiNada MiNa PaliTo, MUNicÍPio dE iTaiTUBa/Pará.

Protocolo: 657416
a MercUrio aLiMeNtos s/a, inscrita no cNPJ nº 11.831.785/0002 
- 41 e inscrição Estadual nº 15.341.486 - 3, instalada à rodovia casta-
nhal - curuçá, Km 10, ramal da iracema, Município de castanhal, cEP: 
68.745-000, torna público que solicitou à Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a renovação da licença de operação 
nº 11.549/2019 para a atividade de Frigorífico - Abate de Bovinos através 
do processo nº 33.274/2020.

Protocolo: 657417
Pedido da reNoVaÇÃo da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60, torna público reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Marituba a renovação da 
licença de operação para atividade de telefonia celular, situado na conjun-
to Beija-flor, lote-05, Quadra-19 s/nº - Marituba - Pa (PaMTB05).

Protocolo: 657418
a alcoa World alumina Brasil Ltda. torna público que solicitou perante a 
SEMaS/Pa, através do processo 12430/2021, nova aU dE faUNa, em substi-
tuição a aU n0. 4354/2020 vigente até 23/04/2021, que será vinculada a au-
torização de Supressão Vegetal aSV n0. 4353/2020 vigente até 23/04/2022, 
nas áreas da adr da alcoa Juruti, localizada no município Juruti/Pa.

Protocolo: 657419
Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL  de oPeraÇÃo - Lo
a MasterPLaN serViÇos e ProdUtos Ltda, cNPJ: 24.533.297/0002-
08, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua - SEMa a lo para  a atividade 46.79-9-99 - comér-
cio atacadista de materiais de construção em geral, com o endereço rod Br 
316 nº 4448 KM 3,5, Bairro: coqueiro, cEP: 67.113-000, ananindeua - Pa, 
através do requerimento código : r052421 .

Protocolo: 657420
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210077
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 014/2021fME-PE-SrP
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, cNPJ: 
15.349.420/0001-55.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo, ElÉTricoS, Hi-
dráUlicoS E oUTroS Para MaNUTENÇÃo daS EScolaS da rEdE dE 
ENSiNo iNfaNTil E fUNdaMENTal do MUNiciPio dE TrairÃoPa.
coNTraTada: fErrEira coMErcio EirEli, cNPJ: 15.363.703/0001-51 
com o valor global de r$ 456.264,45(Quatrocentos e cinquenta e Seis Mil, 
duzentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e cinco centavos).
coNTraTada: Go VENdaS ElETroNicaS EirEli, cNPJ: 36.521.392/0001-81 com 
o valor global de r$ 670,50(Seiscentos e Setenta reais e cinquenta centavos).
coNTraTada: lX diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElETricoS EirEli, 
cNPJ: 30.701.265/0001-88 com o valor global de r$ 10.500,00(dez Mil, 
Quinhentos reais).
coNTraTada: M a f da SilVa EirEli, cNPJ: 20.519.778/0001-19 com o 
valor global de r$ 31.015,00(Trinta e Um Mil, Quinze reais).
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coNTraTada: coElHo E MarTiNS lTda, cNPJ: 34.039.197/0001-94 com 
o valor global de r$ 6.273,50(Seis Mil, duzentos e Setenta e Três reais e 
cinquenta centavos).
data da assinatura: 03/05/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 03 de maio de 2021, celso cirilo dos Santos, Presidente da cPl.

Protocolo: 657422
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 
014/2021FMe-Pe-srP.
o fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e com fun-
damento no art. 38, inciso Vii da lei 8.666/93, homologa o resultado do 
Pregão Eletrônico SrP
n° 014/2021fME-PE-SrP.
finalidade: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo, ElÉTricoS, 
HidráUlicoS E oUTroS Para MaNUTENÇÃo daS EScolaS da rEdE dE 
ENSiNo iNfaNTil E fUNdaMENTal do MUNiciPio dE TrairÃoPa.
faVorEcido: fErrEira coMErcio EirEli, cNPJ: 15.363.703/0001-51 
com o valor global de r$ 456.264,45(Quatrocentos e cinquenta e Seis Mil, 
duzentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e cinco centavos).
faVorEcido: Go VENdaS ElETroNicaS EirEli, cNPJ: 36.521.392/0001-81 com 
o valor global de r$ 670,50(Seiscentos e Setenta reais e cinquenta centavos).
faVorEcido: lX diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElETricoS EirEli, cNPJ: 
30.701.265/0001-88 com o valor global de r$ 10.500,00(dez Mil, Quinhentos reais).
faVorEcido: M a f da SilVa EirEli, cNPJ: 20.519.778/0001-19 com o 
valor global de r$ 31.015,00(Trinta e Um Mil, Quinze reais).
faVorEcido: coElHo E MarTiNS lTda, cNPJ: 34.039.197/0001-94 com 
o valor global de r$ 6.273,50(Seis Mil, duzentos e Setenta e Três reais e 
cinquenta centavos).
data da Homologação: 03/05/2021.
Trairão - Pa, 03 de maio de 2021. Vilma Teixeira de Jesus rocha, Secretária 
Municipal de Educação.

Protocolo: 657423
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: 657424
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 Geral Extra-
ordinária de Rerratificação da 11ª Assembleia Geral Ordinária e 6ª Extraor-
dinária, 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 Extraordi-
nária 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 “Ge-
rais” às fls. 4, 4 e 8, respectivamente, e nos editais de rerratificação do edi-
tal de convocação que foram publicados 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 ma-
térias 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 Aprova-
ção das contas dos Administradores dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; 3) Ratificar 
a aprovação das demonstrações financeiras, compostas pelo Balanço Pa-
trimonial, demonstração de resultado dos Exercícios, demonstração das 
Mutações do Patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa e No-
tas Explicativas dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017, 31 de 
Dezembro de 2018, 31 de Dezembro 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: 657425

sUPer dado atacadista de ProdUtos aLiMeNtÍcios Ltda, 
cNPJ: 41.066.989/0001-13, torna público que requereu junto à SEMMa/
itaituba, a licença de operação, sob processo n°. 435/2021, para desen-
volver atividade de comércio atacadista de gêneros alimentícios e outras 
mercadorias, em itaituba/Pa.

Protocolo: 657426
c.L.F rodriGUes dos saNtos carVoaria eireLi, cNPJ nº: 
32.968.759/0001-59, localizada no município de JacUNda/Pa, torna público que 
recebeu da SEMaS/Pa, no dia 14/05/2021 a licença de operação nº12677/2021 
com validade até 03/03/2022, para a atividade de Produção de carvão Vegetal.

Protocolo: 657427
TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A. COMERCIO E INDUSTRIA, filial 
ananindeua - Pa, cNPJ: 61.139.432/0131-50, torna público que reque-
reu a SEMaS/Pa, a renovação da l.o nº 11359/2018 para o transporte 
de Substâncias e Produtos Perigosos através do processo nº 12402/2021.

Protocolo: 657428
cÂMara MUNicPaL de aNaPU
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 005/2021-01 cMa
a cÂMara MUNiciPal dE aNaPU - Pa, por intermédio da Pregoeira e Equi-
pe de apoio, torna público que às 15h00min do dia 31 de maio de 2021, 
realizará licitação na modalidade PrEGÃo PrESENcial nº 005/2021- cMa, 
tipo menor preço, por iTEM, com objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialida do raMo PErTiNENTE Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
locaÇÃo dE EQUiPaMENToS dE SoM E ilUMiNaÇÃo (coM SErViÇo 
dE oPErador). TraNSMiSSÃo dE MÍdia ViSUal EM rEdES SociaiS, 
TraNSMiSSÃo dE liVE ao ViVo No facEBooK E EM oUTroS MEioS dE 
coMUNicaÇÃo, iNclUiNdo o USo dE EQUiPaMENToS ProfiSSioNaiS, 
EM aTENdiMENTo À cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa, conforme Termo 
de referência - anexo i. os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo no Portal do TcM-Pa, https://www.tcm.pa.gov.
br/mural-de-licitacoes/, na página da câmara Municipal de anapu/Pa, no 
endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão 
ser examinados e adquiridos pelo e-mail: cmvnapu@gmail.com , e  na 
sede da câmara Municipal de anapu, situada na rua Santa luzia ,102 - 
centro - anapu - Pará - cEP:68.365-000. informamos que para retirada do 
edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir 
munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e 
combate ao coVid-19.
MEirilaNE dE oliVEira coSTa
PorTaria n° 046/2021-c.M.aNaPU
Pregoeira

Protocolo: 657429
aViso - eXtrato de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o Presidente da camara Municipal de tucuruí no uso de suas atribui-
ções legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da lei nº 8.666/93 
e justificativas que constam nos autos, REVOGA os Processos Licitatórios 
nºs 04052021 - PP 003/2021; 06052021 - PP 004/2021. disposto no artigo 
109, i, “c”, da lei nº 8.666/93, Tucuruí, 17 de maio de 2021. Julio cesar 
Henrique - Presidente cPl.

Protocolo: 657430
editaL de coNVocaÇÃo
a cooperativa dos Garimpeiros do amazonas, Pará e rondônia - coo-
aMParo, cNPJ 19.812.830/0001-41. insc. Est: 15.679.395-4 com cadas-
tro na aNM de número 48419-986273/2014, NirE 15400021296, neste 
ato representada por seu Presidente Senhor Gustavo Salles Schwartz, no 
uso de suas atribuições, com a aprovação do conselho de administração, 
convoca os senhores cooperados ativos nas relações cooperativistas em 
número de 20 sócios para efeito de quórum, para que participem da aGE 
assembleia Geral Extraordinária para a deliberação sobre as atividades 
cooperativa de seus cooperados consubstanciado no seu Estatuto Social 
conforme a seguinte ordem do dia.
daTa: 04 de Junho de 2021
Hora: 08h00min horas em primeira convocação, 09h00min horas em se-
gunda convocação e as 10h00min em terceira convocação.
local: local: Travessa Terceira S/N, sala 10 - bairro São francisco 
- cep 68.184-006 - itaituba - Pa.
PaUTa
ITEM 01: Fechamento da filial Itaituba
iTEM 02: Entrada e Saída de cooperados
iTEM 03: interesse da Sociedade coNTaTo: Sede da cooaMParo e no 
telefone (93) 99136.6535
Gustavo Salles Schwartz
Presidente - cooaMParo

Protocolo: 657431
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de NoVo rePartiMeNto
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-013.
Órgão: fundo Municipal de Saúde de Novo repartimento. objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de recarga de oxigê-
nio medicinal e locação de tanque incluindo instalação. data, Hora, local: 
31/05/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de Novo re-
partimento/Pa. contato fone (94) 98423 4117. Edital e informações: das 
08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, no mesmo endereço supra, 
fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível ainda para 
download no portal da transparência Novo repartimento, site: http://www.
novorepartimento.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes. Novo repartimento - Pa, 18 de maio de 
2021. Pregoeira - Janelma alves da Silva - cPl - PMNr.

Protocolo: 657432
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Protocolo: 657421

BALANÇO PATRIMONIAL encerrado em 31 de dezembro de 2020
 2020 2019 2020 2019
ATIVO 77.436.815,25 33.380.686,56 PASSIVO 77.436.815,25 33.380.686,56
ATIVO CIRCULANTE 63.545.088,18 23.644.239,52 PASSIVO CIRCULANTE 28.832.879,63 9.452.135,17
Caixa e equivalentes de caixa 2.991.619,27 1.066.262,78 Obrigações trabalhistas 3.320.933,18 1.083.450,28
Títulos e valores mobiliários 11.083.781,07 372.151,15 Fornecedores 4.539.566,75 2.217.150,80
Adiantamento a fornecedores 11.745.273,89 2.612.442,40 Empréstimos e inanciamentos 14.712.413,90 207.697,93
Contas a receber de clientes 21.115.713,62 7.463.318,61 Obrigações tributárias 1.491.138,65 805.523,33
Impostos a recuperar 41.989,76 70.132,93 Ouras contas a pagar 4.768.827,15 5.138.312,83
Estoques 2.623.670,86 602.391,24 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 113.088,23 399.769,20
Outros créditos 13.943.039,71 11.457.540,41 Empréstimos e inanciamentos 46.639,79 380.234,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.891.727,07 9.736.447,04 Outras obrigações 66.448,44 19.534,81
Investimentos 726.704,58 1.094.506,26 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 48.490.847,39 23.528.782,19
Imobilizado 12.225.304,04 8.206.607,90 Capital social 21.000.000,00 14.300.000,00
Outros créditos 939.718,45 435.332,88 Adiant. p/ futuro aum. de capital (AFAC) 0,00 6.340.787,76
  Reservas de lucros 27.490.847,39 2.887.994,43

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A - CNPJ: 25.316.468/0001-10 NIRE: 15300019711

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31 de dezembro de 2020
 Capital Social Reservas de 

Capital
Reserva de 

LucroLucro do Exercício Lucros Acumulados  Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 14.300.000,00 6.340.787,76 104.444,41      2.088.888,26     694.661,76 23.528.782,19 
Aumento de Capital Social com integração do AFAC 2019 6.340.787,76 - 6.340.787,76 -   
Transf. de Lucro do Exerc. de 2019 para Lucros Acumulados - 2.088.888,26 2.088.888,26  
Aumento do Capital Social 359.212,24 - 359.212,24 -   
Reserva Estatutária 2019 496.110,96 - 496.110,96  
Outras Reservas de Lucros 2019 805.491,96 - 805.491,96  
Resultado de Equivalência Patrimonial - 1.122.734,86 - 1.122.734,86 
Lucro Líquido do Exercício de 2020 26.084.800,06 26.084.800,06 
Reserva legal 1.304.240,00 - 1.304.240,00 -   
Reserva Estatutária 6.375.140,00 - 6.375.140,00 -   
Outras Reservas de Lucros 18.405.420,06 - 18.405.420,06 -   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 21.000.000,00                        -   27.490.847,39                        -                     -   48.490.847,39 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA em 31 de dezembro de 2020
2020 2019

Lucro líquido do exercício 26.084.800,06 2.088.888,26 
Ajustes:
Depreciação e amortização 522.343,50 409.918,61 
Resultado de equivalência patrimonial - 1.122.734,86 - 831.643,30 

  25.484.408,70     1.667.163,57 
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS
Títulos e valores mobiliários -   1.552.912,20 
Contas a receber de clientes - 13.652.395,01 - 6.270.396,60 
Estoques - 2.021.279,62 - 602.391,24 
Partes relacionadas -   - 4.755.622,19 
Impostos a recuperar 28.143,17 - 70.132,93 
Adiantamentos a fornecedores - 9.132.831,49 - 2.612.442,40 
Realizável a longo prazo - 504.385,57 - 357.742,76 
Outras contas a receber - 2.485.499,30 - 576.144,83 

- 27.768.247,82 - 13.691.960,75 
AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS
Fornecedores 2.327.964,96 2.208.601,79 
Obrigações trabalhistas 2.237.482,90 1.083.450,28 
Obrigações tributárias 685.615,32 312.558,00 
Exigível a longo prazo - 286.680,97 - 34.215,19 
Partes Relacionadas -   1.256.337,83 
Outras contas a pagar - 375.034,69 442.196,86 

    4.589.347,52    5.268.929,57 
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERA-
CIONAIS     2.305.508,40 - 6.755.867,61 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS
Aumento de investimentos 367.801,68 - 158.181,06 
Aumento de imobilizado - 4.541.039,64 - 317.352,53 
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTOS - 4.173.237,96 - 475.533,59 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES  DE 
FINANCIAMENTOS
Aumento de empréstimos e inanciamentos 14.504.715,97 401.012,81 
Recurso de acionista - Adiantamento p/ futuro 
aumento de capital (AFAC) -   6.340.787,76 
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINAN-
CIAMENTOS 14.504.715,97     6.741.800,57 
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVA-
LENTES DE CAIXA 12.636.986,41 - 489.600,63 
Disponibilidades no início do exercício 1.438.413,93 1.928.014,56 
Disponibilidades no im do exercício 14.075.400,34 1.438.413,93 
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVA-
LENTES DE CAIXA 12.636.986,41 - 489.600,63 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
em 31 de dezembro de 2020

 2020 2019
RECEITA LÍQUIDA 95.054.277,60 20.291.858,15
Receita operacional bruta 106.042.154,95 21.687.714,50
Deduções de receita -11.043.401,42 -2.447.891,78
Ouras receitas operacionais 55.524,07 1.052.035,43
CUSTOS -63.192.159,22 -16.527.916,35
Custo de obras e serviços -63.192.159,22 -16.527.916,35
Lucro Bruto 31.862.118,38 3.763.941,80
DESPESAS OPERACIONAIS -5.777.318,32 -1.675.053,54
Despesas administrativas -4.871.390,95 -1.212.603,85
Despesas tributárias -68.437,31 -67.079,05
Despesas inanceiras -837.490,06 -395.370,64
Lucro líquido do exercício 26.084.800,06 2.088.888,26

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
em 31 de dezembro de 2020

 2020 2019
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 26.084.800,06 2.088.888,26
Outros resultados abrangentes -   -   
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES 
DO EXERCÍCIO 26.084.800,06 2.088.888,26

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL - Carmona Cabrera Construtora de Obras S/A, 

fundada em 28 de julho de 2016 é uma sociedade anônima de capital fechado, 
com sede na cidade de Belém – PA. tem como objeto social a execução de obras 
públicas e particulares, especialmente a construção de sistemas de abasteci-
mento de água, esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação e construções 
correlatas. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As pre-
sentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e iscal 
vigente, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações inanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela administração na sua gestão. A Demonstração dos luxos de caixa 
foram preparadas pelo método Indireto e estão apresentadas de acordo com o 
CPC 03 R2 (IAS).
2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram 
preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem 
como a legislação societária e iscal vigentes, incluindo os pronunciamentos emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contáveis (CPC) e evidenciam todas as 
informações mais relevantes inerentes às demonstrações contábeis. O resultado 
é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos, encargos e varia-
ções monetárias ou cambiais, a índices ou taxas oiciais, incidentes sobre ativos 
e passivos circulante e a longo prazo, bem como, quando aplicável, os efeitos de 
ativos para o valor de mercado ou de realização.
4. ATIVO 4.1 Equivalentes de caixa – São disponibilidades e aplicações 
inanceiras com alta liquidez, com prazo de resgate imediato da data de sua 
aplicação. Estão avaliados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço que se aproxima de seus valores justos. 4.2 Contas a receber - 
As contas a receber de clientes representam os valores estimados de realização 
ou deinidos em contratos e exigíveis na data do balanço. As receitas de serviços 
prestados são apropriadas mensalmente com base em relatórios de progresso 
físico das obras e entrega ao cliente em consonância com a legislação iscal e 
comercial, determinados no CPC (comitê de pronunciamentos contábeis) 47 e 
Instrução normativa 1.771/2017. 4.3 Outros créditos - O grupo de contas locados 
nos créditos e valores de curto prazo está sendo composto por contas analíticas 
oriundas de movimentações a título de investimento em obras ou sociedades co-
ligadas e controladas. 4.4 Estoques – Avaliados ao custo médio de compras, 
inferior ao valor líquido realizável. 4.5 Demais ativos circulantes e não circu-
lantes – São apresentados pelo valor líquido de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. 4.6 Investimentos 
- Os investimentos em controladas e coligadas estão avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial. Os demais investimentos ao custo de aquisição. 4.7 
Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, conju-
gado com os seguintes procedimentos: Depreciações reconhecidas com base na 
vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear. A vida útil estimada, os valores 
residuais e os métodos de depreciação são revisados anualmente. A depreciação 
do imobilizado é registrada, principalmente, no custo de obras. Os gastos com 
reposição de componentes são capitalizados apenas quando há um aumento nos 
benefícios econômicos desse item. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 
resultado como custo ou despesa.
5. PASSIVO 5.1 Empréstimos - Os encargos incidentes sobre os inanciamentos 
foram calculados com base nos termos previstos nos contratos e os saldos são 
apresentados pelos valores atualizados até a data do balanço. 5.2 Passivo não 
circulante - O grupo do passivo não circulante absorveu o saldo em movimenta-
ções provenientes a exercícios anteriores ultrapassando o ciclo de 12 meses em 
sua guarda se regista o mesmo no respectivo exercício e grupo aim de alocar 
os tramites inanceiros de modo a explanar os fatos ocorridos integralmente em 
sua realidade.
3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.1 Capital social - O capital social está representado 
por 21.000 (vinte e um mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com-
posto em parte de bens do ativo imobilizado e aportes inanceiros pela única sócia 
Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda, e em parte com apropriação da 
conta reserva de lucros através do balanço patrimonial indo exercício inanceiro.
4.2 Reservas - As contas alocadas neste grupo são compostas de reserva le-
gal, reserva estatutária e outras reservas de lucro, onde se cumprem as normas 
estabelecidas em lei de sociedade anônima, onde a designação desses fundos 
deverão posteriormente ser aprovadas em Assembleia Geral.

Fernando Roy C. Cabrera/Presidente Kelly
Leal Pinheiro/Contadora CRCPA 017188/O 
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