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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1583, de 20 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$ 8.325.841,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 8.325.841,50 (oito Milhões, Trezentos 
e Vinte e cinco Mil, oitocentos e Quarenta e Um reais e cinquenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0335 449052 1.200.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 1.300.000,00
862012678414867575 - cPH 6301 449051 4.000.000,00
862012678414867576 - cPH 0301 449051 1.025.841,50
901011030115078874 - fES 0301 334181 800.000,00

ToTal 8.325.841,50

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 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 1584, de 20 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$ 6.671.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o 
crédito suplementar no valor de r$ 6.671.000,00 (Seis Milhões, Seiscentos 
e Setenta e Um Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

311010612212978339 - cBM 0101 319012 2.100.000,00
362011412212978339 - fundação ParáPaz 0101 319004 1.650.000,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 2.921.000,00
ToTal 6.671.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 2.921.000,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 3.750.000,00

ToTal 6.671.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 658589

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, 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/531317,
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, a contar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.588, de 19 de maio de 2021.

Portaria Nº 792/2021-ccG de 20 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. 2021/538480,
r E S o l V E:
nomear cÉlio aUGUSTo caldaS rUBiM para exercer o cargo em comissão 
de assessor (comissão da Política de incentivo), código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, 
Mineração e Energia, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 793/2021-ccG de 20 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. 2020/533094,
r E S o l V E:
i- exonerar EriVElTo MarloN doS SaNToS PiNHEiro JUNior do cargo 
em comissão de assistente de Unidade Mista, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii- nomear EdUardo dE oliVEira MarTiNS para exercer o cargo em 
comissão de assistente de Unidade Mista, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 794/2021-ccG de 20 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. 2021/519923,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, lorraN Will liMa doS SaNToS do cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 17 de maio 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 795/2021-ccG de 20 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:
nomear dEBora doS SaNToS liMa para exercer o cargo em comissão de 
Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 18 de maio 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 779/2021-ccG, de 18 de Maio de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.588, de 
19 de Maio de 2021.
onde se lê: ...Coordenador Administrativo de Unidade Prisional,...
Leia-se: ...Coordenador de Segurança de Unidade Prisional,...
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 658592
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 320/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/415101, de 20/04/2021.
rESolVE:
i – EXclUir da Portaria nº 5.224/2019-ccG, de 04/12/2019, publicada 
doE nº 34.051, de 05/12/2019, que designou o servidor raPHaEl SoUZa 
rocHa, para a função de fiscal do contrato nº 10/2019-ccG, a contar de 
15/05/2021.
ii – iNclUir na Portaria nº 5.224/2019-ccG, de 04/12/2019, o servidor 
fErNaNdo WaGNEr aSSUNÇÃo TEiXEira, ocupante do cargo de Gerente, 
matricula funcional nº 5897666/5, para função de fiscal do contrato nº 
10/2019-ccG, a contar de 15/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 19 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658143
Portaria N° 333/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2020/499836, de 16/07/2020.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria aMElia loUZEiro dE oliVEira, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, matricula funcional nº 3254607/ 1, 
para a função de fiscal e LILLIAN FABIANNE SOARES ALVES, ocupante do 
cargo de coordenador, matrícula funcional  nº 5956174/ 1, para Suplente 
do Contrato nº 13/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa SERVICELI-
NE coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME, com vigência de 
17/05/2021 a 16/05/2022, que tem como objeto, contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de copeiro, visando atender as ne-
cessidades da casa civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 334/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/10245, de 05/01/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS dUarTE, ocupante do cargo de Servente, 
matricula funcional nº 36510/ 1, para a função de fiscal e JOÃO CARLOS 
diaS fEio, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, matrícula fun-
cional  nº 5037158/ 3, para Suplente do contrato nº 06/2021 – ccG/Pa, 
firmado com a empresa PEDRO EDENIR DA ROCHA-ME, com vigência de 
22/04/2021 a 21/04/2022, que tem como objeto, aquisição e substituição 
de extintor de incêndio, visando atender as necessidades da casa civil da 
Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658494

diÁria
.

Portaria Nº 319/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/531424, de 18 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os muni-
cípios de BarcarENa, acará, MocaJUBa, MoJU, TUcUrUÍ, MaraBá E 
ParaUaPEBaS/Pa, no PErÍodo dE 19 a 22/05/2021.

Servidor objetivo

 arTHUr HoUaT NErY dE SoUZa, cPf 936.914.672-53, matrí-
cula  funcional  nº 5945970/ 1, ocupante do cargo de ouvidor 

Geral, lotado na ouvidoria Geral do Estado.
Entrega de cestas básicas, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658142
Portaria Nº 321/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538502, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TracUaTEUa/Pa, no período de 20 a 21/05/2021.

Servidor objetivo

 PaUlo cÍcEro BarroS da rocHa, cPf 604.064.532-68, matrí-
cula  funcional  nº 55589364/1, ocupante do cargo de auxiliar de 

Procuradoria, lotado na Procuradoria Geral do Estado.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 322/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/518849, de 14 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de afUá/Pa, no período de 15 a 19/05/2021.

Servidor objetivo

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

lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 323/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538373, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 20 a 22/05/2021.

Servidor objetivo

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

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 324/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538643, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 20 a 22/05/2021.

Servidor objetivo
 EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrí-
cula  funcional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor 
administrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658504
Portaria Nº 325/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/521833, de 14 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iTaiTUBa/Pa, no período de 16 a 18/05/2021.

Servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 326/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538251, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TracUaTEUa/Pa, no período de 20 a 21/05/2021.

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

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 327/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538415, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 20 a 22/05/2021.

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

nia, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 328/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/519828,  de 14 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aVEiro/Pa, no período de 17 a 20/05/2021.

Servidor objetivo
Maria dE fáTiMa aNdradE, cPf nº 043.630.432-53, matrícula 
funcional nº 5232791/2, cargo Escrivão, lotada na Policia civil 

do Estado.

apoio a diretoria do cerimonial, na ação precursora 
e realização da programação oficial do Governo do 

Estado no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 329/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538195, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BraGaNÇa/Pa, no período de 20 a 21/05/2021.

Servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 330/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/537875, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de TUcUrUÍ, BrEU BraNco, GoiaNÉSia, JacUNdá, NoVo rEParTi-
MENTo E SaliNÓPoliS/Pa, no período de 19 a 22/05/2021.

Servidor objetivo

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

do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 331/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/538666, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de BraGaNÇa/Pa, no período de 20 a 21/05/2021.

Servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 332/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/531315, de 18 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TUcUrUÍ/Pa, no período de 19 a 21/05/2021.

Servidor objetivo
carloS riValdo fErrEira da SilVa matrícula funcional 

nº5718430/1, cPf 091.971.922 -87,  cargo assessor Especial 
iii, lotação aSTEc.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658511

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 046/2021 – sF/cMG, 
de 20 de Maio de 2021

 Suprida: SilVaNa dE SoUZa caSTro, TEN cEl PM r/r rG 24958, cPf 
nº 379.620.002-87. Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 658424

.

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 352/2021 – di/cMG, 
de 20 de Maio de 2021

 objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 338/2021 – di/
cMG, desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: 
itaituba/Pa; destino: aveiro/Pa; Período: 15 a 19/05/2021; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: SUB TEN PM r/r 
Humberto dias da Silva, cPf nº 223.639.712-72; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658425
 eXtrato de Portaria Nº 353/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 325/2021 – di/
cMG, a serviço do Governo do Estado; Município de origem: itaituba/
Pa; Período: 15 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); Servidores/origem/destino: 2° SGT PM inêz ferreira 
Teixeira, cPf nº 585.139.492-72, Belém para itaituba/Pa; cB PM Thiago 
Eugênio Nunes de alencar, cPf nº 923.710.942-34, itaituba para aveiro/
Pa; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658427
 eXtrato de Portaria Nº 354/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 11 a 18/05/2021; Quantida-
de de diárias: 8,0 (alimentação) 7,0 (pousada); Servidores: caP QoPM 
carlos Eduardo Memória de Sousa, cPf nº 691.968.262-15, SUB TEN PM 
adilson Barbosa da Silva, cPf nº 426.784.982-04, 3º SGT PM Giovani 
ferreira de Souza, cPf nº 425.630.892-04, 3º SGT BM Jesiel dias Sil-
va, cPf nº 697.241.302-82, cB PM carlos alberto de Sousa Silva, cPf nº 
835.627.102-91, cB PM diogo da Silva lopes, cPf nº 839.874.792-72; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658429
 eXtrato de Portaria Nº 355/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itaituba/Pa; Período: 12 a 18/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Marcio da 
cunha cardoso, cPf nº 884.295.982-00, 2° SGT BM Pedro Nazareno dos 
Santos Modesto, cPf nº 380.194.772-68, cB PM alexandre José de oliveira 
fernandes, cPf nº 885.305.742-49 e cB PM danylo christian Gonçalves da 
conceição, cPf nº 016.213.552-17; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 658430

 eXtrato de Portaria Nº 356/2021 – di/cMG, 
de 20 de Maio de 2021

 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 14 a 17/05/2021; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: caP QoPM Khis-
tian Batista castro, cPf nº 749.574.572-04; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658434
 eXtrato de Portaria Nº 357/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
PA; Destinos: Marabá/PA, Ourilândia do Norte/PA e Xinguara/PA; Período: 
11 a 13/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousa-
da); Servidores: caP QoPM richard Batista da costa, cPf nº 745.290.132-
00, 2º SGT PM francisco de lima cordeiro, cPf nº 330.063.932-87, cB 
PM Bruno fonseca da Silva, cPf nº 917.587.692-20, cB PM israel Barbosa 
Braga, cPf nº 751.688.632-72, cB PM Wanderson alexandrino Viana, cPf 
nº 754.723.252-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658435
 eXtrato de Portaria Nº 358/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itaituba/Pa; Período: 13 a 15/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: TEN cEl QoPM cassio 
Tabaranã Silva, cPf nº 630.340.932-68; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658436
 eXtrato de Portaria Nº 359/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 351/2021 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: itaituba/Pa; destino: 
aveiro/Pa; Período: 15 a 18/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 
(alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: cB PM Sérgio daniel costa Maia, 
cPf nº 790.344.462-04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior;

Protocolo: 658440
 eXtrato de Portaria Nº 360/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Be-
lém/Pa; destinos: Marabá/Pa, rio Maria/Pa e itaituba/Pa; Período: 11 a 
15/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidores: caP QoPM Hugo Bernard leite da Silva, cPf nº 738.163.882-72, 
1° SGT PM Geraldo Miranda Santos, cPf nº 391.991.502-04, 1º SGT PM 
andré costa carvalho, cPf nº 686.320.292-15, cB PM antonivaldo rodri-
gues alcantara, cPf nº 888.140.762-00 e cB PM Max andresson Teixeira 
Gouveia, cPf nº 844.258.222-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 658441
 eXtrato de Portaria Nº 361/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itaituba/Pa; Período: 16 a 18/05/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: caP QoPM richard 
Batista da costa, cPf nº 745.290.132-00, 2º SGT PM francisco de lima 
cordeiro, cPf nº 330.063.932-87, cB PM Wanderson alexandrino Viana, 
cPf nº 754.723.252-34 e cB PM Max andresson Teixeira Gouveia, cPf nº 
844.258.222-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658442
 eXtrato de Portaria Nº 362/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itaituba/Pa; Período: 16 a 17/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: TEN cEl QoPM cassio 
Tabaranã Silva, cPf nº 630.340.932-68; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658444
 eXtrato de Portaria Nº 363/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 08/05/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidor: cB PM Bruno david da Silva rocha, cPf nº 
860.662.002-59; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658446
 eXtrato de Portaria Nº 364/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Bragança/Pa; Período: 
19 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousa-
da); Servidor: 2º SGT PM r/r célio Negrão Gomes, cPf nº 252.674.342-
72; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658449
 eXtrato de Portaria Nº 365/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Tucuruí/Pa; Período: 18 a 21/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: cB PM fabricio fernan-
des Tavares Juca, cPf nº 743.816.872-72 e Sd PM Nelson William ribeiro 
fontenele, cPf nº 049.811.213-69; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 658451
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 eXtrato de Portaria Nº 366/2021 – di/cMG, 
de 20 de Maio de 2021

 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Tucuruí/Pa; Período: 
18 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, cPf nº 108.719.852-
68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658454
eXtrato de Portaria Nº 351/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: PorTaria Nº 
520/2019 – cMG, publicada no doE nº 34.028, de 06/11/2019; Município 
de origem: Belém/Pa; destino: itaituba/Pa; Servidores/Período/
diárias: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior, cPf nº 042.691.858-48, 
de 13 a 14/05/2021 (duas de alimentação e uma de pousada); cB PM 
Sérgio daniel costa Maia, cPf nº 790.344.462-04, de 13 a 15/05/2021 
(três de alimentação e duas de pousada); ordenador: cEl QoPM luiz 
andré Menezes de Souza;

Protocolo: 658401
 eXtrato de Portaria Nº 368/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 19 a 22/05/2021; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: cB PM José Maria da 
Silva Junior, cPf nº 912.790.032-00 e cB PM robson fernandes furtado, 
cPf nº 817.953.272-00; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior;

Protocolo: 658458
 eXtrato de Portaria Nº 367/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Bragança/Pa; Período: 19 a 21/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: cB PM Shirlene oliveira 
de Brito, cPf nº 010.795.132-05 e cB PM Wellyton da Silva costa, cPf nº 
741.933.412-91; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658456
eXtrato de Portaria Nº 369/2021 – di/cMG, 

de 20 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
19 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidora: 2º SGT PM r/r Sandra regina cardoso da Silva, cPf nº 
393.397.422-49; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 658469

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

abertura de Pregão eletrônico nº 002/2021
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Manutenção preventiva e corretiva de Grupo Gerador, à diesel, de emer-
gência automático cummins/Stanford 500KVa, 220/127V, 60Hz, com for-
necimento de todo material necessário, para atender as necessidades da 
Procuradoria-Geral do Estado, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Edital e seus anexos.
data da abertura: 02/06/2021
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras/pt-br
dotação orçamentária: funcional Programática 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339039 e 339030, fonte: 0101
ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br; www.compraspara.
pa.gov.br; www.pge.pa.gov.br; e rua dos Tamoios, nº 1671, Batista cam-
pos, Belém/Pa, cEP: 66.025-540
responsável pelo certame: cristhiane lene Santos de lima

Protocolo: 658086

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
Na PUBLicaÇÃo da Portaria 032/2021-GaB/seac, No doe N° 
34.542, de 06/04/2021, FLs. 8, Protocolo: 642143,
oNde se LÊ: “, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, referente ao 
período aquisitivo 04/05/2020 – 03/05/2021.”
Leia-se: “, no período de 04/05/2021 a 02/06/2021, referente ao período 
aquisitivo 04/05/2020 – 03/05/2021.”

Na PUBLicaÇÃo da Portaria 050/2021-GaB/seac, No doe N° 
34.588, de 19/05/2021, FLs. 8, Protocolo 657015,
oNde se LÊ: “... o gozo de férias – 03/05/2021 a 01/06/2021, referente 
ao período aquisitivo 04/05/2020 – 03/05/2021...”
Leia-se: “... o gozo de férias – 04/05/2021 a 02/06/2021, referente ao 
período aquisitivo 04/05/2020 – 03/05/2021...”

Protocolo: 658188

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 051/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 19 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo n° 2021/524826,
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias, no perío-
do de 31/05/2021 a 04/06/2021, para custear despesas em serviço, com 
destino aos municípios de canaã dos carajás e Parauapebas, no Estado do 
Pará, com o objetivo de fazer contato com os representantes dos órgãos 
estaduais e municipais, com intuito de conseguir um espaço sem ônus para 
SEac, para que os servidores possam desempenhar suas atividades com 
melhores condições, até a conclusão das obras das Usinas da Paz.
1. ivaldo afonso Xavier de amorim – Matrícula 5920408-3, cPf 
219.328.752-04;
2. luiz carlos de lima Barbosa – Matrícula 5953760-1, cPf 401.028.582-68;
3. roseane de Souza araújo – Matrícula 5953472-1 – cPf 325.325.122-53.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 19 de maio de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 658127
Portaria 052/2021-GaB/seac
Belém Pa, 20 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o PaE 2021/534866,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor arioValdo foNSEca Maia, Matrícula 5945725-3, 
cPf 218.499.602-59, 5,5 (cinco e meia) diárias, no período de 19/05/2021 
a 24/05/2021, com destino aos Municípios de Moju, Marabá e Parauapebas 
no Estado do Pará, “cujo objetivo será o acompanhamento da ação de en-
trega de cestas básicas promovida pelo Governo do Estado e open Society 
foundations, para amenizar o impacto da pandemia, naqueles municípios. 
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 20 de maio de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
Portaria 053/2021-GaB/seac
Belém Pa, 20 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o PaE 2021/535330,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor EdENilSoN dE liMa SoUZa, Matrícula 5956664-3, 
cPf 852.693.872-04, 5,5 (cinco e meia) diárias, no período de 19/05/2021 
a 24/05/2021, com destino aos Municípios de Moju, Marabá e Parauape-
bas no Estado do Pará, “cujo objetivo será coNdUZir os servidores que 
atuarão na ação de entrega de cestas básicas promovidas pelo Governo do 
Estado e open Society foundations, para amenizar o impacto da pande-
mia, naqueles municípios. ”
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 20 de maio de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
Portaria 054/2021-GaB/seac
Belém Pa, 20 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;
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coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o PaE 2021/537578,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MarcoS aUrÉlio aQUiNo loPES, Matrícula 
3348717-3, cPf 852.693.872-04, 5,5 (cinco e meia) diárias, no período de 
19/05/2021 a 24/05/2021, com destino aos Municípios de Moju, Marabá 
e Parauapebas no Estado do Pará, “cujo objetivo será o acompanhamento 
da ação de entrega de cestas básicas promovida pelo Governo do Estado 
e open Society foundations, para amenizar o impacto da pandemia, na-
queles municípios. ”
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 20 de maio de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 658550
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria
.

Portaria Nº 090 de 20 Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na 
lei 13.019/2014 e alterações.
Nº do TErMo dE colaBoraÇÃo: 01.2021- iNSTiTUTo SaÚdE E SUS-
TENTaBilidadE ErcÍlia NicodEMoS - iSSEN, inscrita no cNPJ sob nº 
15.616.175/0001-03.
oBJETo: atendimento ambulatoriais, assistência e exames clínicos itine-
rantes, as comunidades carentes, em diversos municípios do Estado do 
Pará, com enfoque na prevenção, a fim de realizar ações para evitar a 
ocorrência de doenças, como glaucoma, miopia, esquematismo ocular, 
câncer de mama e colo de útero e proporcionar assistência a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, ofertando a doação de óculos e acompa-
nhamento clínico, que atenderá nas cidades conforme detalhado no Plano 
de Trabalho.
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 18/05/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559, Servidora efetiva.
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Jhon Keven cavalcante campos, 
identidade funcional: 5948814/1, Servidor comissionado.
GaBiNETE do PrESidENTE, 20 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 658479

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato terMo de JUstiFicatiVa de disPeNsa de cHaMaMeN-
to PÚBLico Nº 001/2021
Processo Nº 2021-431434
referência: dispensa de chamamento Público – organização da Sociedade 
civil – Termo de colaboração.
Base legal: art. 30, inciso Vi da lei nº. 13.019/2014 e decreto Estadual nº 
1.835/2017. organização da Sociedade civil/Proponente:
iNSTiTUTo SaÚdE E SUSTENTaBilidadE ErcÍlia NicodEMoS - iSSEN, 
inscrita no cNPJ sob nº 15.616.175/0001-03.
objeto proposto: atendimento ambulatoriais, assistência e exames clínicos 
itinerantes, as comunidades carentes, em diversos municípios do Estado 
do Pará, com enfoque na prevenção, a fim de realizar ações para evitar 
a ocorrência de doenças, como glaucoma, miopia, esquematismo ocular, 
câncer de mama e colo de útero e proporcionar assistência a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, ofertando a doação de óculos e acompa-
nhamento clínico, que atenderá nas cidades conforme detalhado no Plano 
de Trabalho.
Valor total do repasse: r$ 4.795.000,00 (quatro milhões, setecentos e 
noventa e cinco mil reais).
Período: Exercício de 2021.
JUSTificaTiVa PEla diSPENSa
Considerando as especificidades da Lei nº 13.019/2014 quanto à dispensa 
do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 30, 
inciso Vi, bem como no decreto Estadual nº 1.835/2017;
considerando que a organização da Sociedade civil, iNSTiTUTo SaÚdE E 
SUSTENTaBilidadE ErcÍlia NicodEMoS – iSSEN, associação civil, be-
neficente, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração 
indeterminada, conforme especificado em seu Estatuto;
considerando a capacidade técnica e operacional para execução da pro-
posta apresentada para a celebração de parceria junto a este órgão fun-
dacional.
considerando as atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educa-
ção, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da 
sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva 
política.;

considerando que a administração Pública poderá dispensar a realiza-
ção de chamamento público com base no inciso Vi – art. 30 da lei nº 
13.019/2014, como é o caso em tela;
considerando as ações desenvolvidas pela instituição acima apresentada, 
autorizo a referida parceria entre fUNdaÇÃo ParáPaZ e iSSEN, com dis-
pensa de chamamento Público e assinatura do Termo de colaboração.
Belém, 20 de maio de 2021
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 658465

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 419/2021 – sePLad de 19 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças – SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial Nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE Nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo N° 2021/330488, de 26 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal Nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal Nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor JoSÉ aNTÔNio alVES rocHa, funcional Nº 
57195084/1, ocupante do cargo de coordenador de Unidade, para a fun-
ção de fiscal e o servidor aNdrEW lUcaS lEal diaS, id. funcional Nº 
5946765/1, ocupante do cargo de Secretário de Unidade, para a função de 
Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contra-
to Nº 17/2021 – SEPLAD, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad e a empresa rcM coElHo EirEli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 658042

Portaria Nº 126, de 20 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, que aprova a Programação orçamentária e o cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
(s) o(s) decreto(s) n° 1583, de 20/05/2021.
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 126, de 20 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

outras despesas 
correntes 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 19.536,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) cPc
 0101 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 19.536,00
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dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fEMa
investimentos 350.000,00 414.521,00 100.000,00 0,00 864.521,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEMaS

 0116 150.000,00 214.521,00 0,00 0,00 364.521,00
obras e instalações

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEMaS

 0116 200.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00
outras despesas 

correntes 1.369.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 5.478.716,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEMaS
 0116 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00

contrato Global
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEMaS
 0116 469.679,00 469.679,00 469.679,00 469.679,00 1.878.716,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEMaS
 0116 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

SEdaP
investimentos 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0335 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
SETUr

Pessoal e Encargos 
Sociais 43.557,73 0,00 0,00 0,00 43.557,73

Sentença Jurídica
 0101 43.557,73 0,00 0,00 0,00 43.557,73

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH
investimentos 1.025.841,50 0,00 0,00 0,00 1.025.841,50

obras e instalações
 0301 1.025.841,50 0,00 0,00 0,00 1.025.841,50

SETraN
investimentos 255.094,87 0,00 0,00 0,00 255.094,87

obras e instalações
 0130 255.094,87 0,00 0,00 0,00 255.094,87

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 3.721.000,00 0,00 0,00 0,00 3.721.000,00

despesas ordinárias
 0101 2.921.000,00 0,00 0,00 0,00 2.921.000,00
 0301 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
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
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

SEdaP
 0335 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

cultura 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
fcP
 0301 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Governança 
Pública 781.283,00 781.283,00 531.283,00 431.283,00 2.525.132,00

fEMa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SEMaS

 0116 781.283,00 781.283,00 531.283,00 431.283,00 2.525.132,00
infraestrutura e 

logística 1.280.936,37 0,00 0,00 0,00 1.280.936,37

cPH
 0301 1.025.841,50 0,00 0,00 0,00 1.025.841,50

SETraN
 0130 255.094,87 0,00 0,00 0,00 255.094,87

Manutenção da 
Gestão 686.837,73 707.801,00 643.280,00 643.280,00 2.681.198,73

fEMa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SEMaS

 0116 638.396,00 702.917,00 638.396,00 638.396,00 2.618.105,00
SEaP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) cPc

 0101 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 19.536,00
SETUr

 0101 43.557,73 0,00 0,00 0,00 43.557,73
Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

fEMa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SEMaS

 0116 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
Saúde 3.721.000,00 0,00 0,00 0,00 3.721.000,00
fES
 0101 2.921.000,00 0,00 0,00 0,00 2.921.000,00
 0301 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         2.969.441,73 4.884,00 4.884,00 4.884,00 2.984.093,73

0116 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
1.719.679,00 1.784.200,00 1.469.679,00 1.369.679,00 6.343.237,00

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               255.094,87 0,00 0,00 0,00 255.094,87

0301 - recursos ordinários 3.125.841,50 0,00 0,00 0,00 3.125.841,50
0335 - recursos Próprios do 
fundo de apoio a cacaui-

cultura
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

ToTal 9.270.057,10 1.789.084,00 1.474.563,00 1.374.563,00 13.908.267,10

Portaria Nº 127, de 20 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 156.785,65 (cento e cinquenta e Seis Mil, 
Setecentos e oitenta e cinco reais e Sessenta e cinco centavos), a quota 
do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), 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 127, de 20 de Maio de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

GESTÃo
Enc. SEfa

inversões financeiras 0,00 156.785,65 0,00 0,00 156.785,65
aumento de capital

 0306 0,00 156.785,65 0,00 0,00 156.785,65
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ProGraMa/
orGÃo foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

Encargos Especiais 0,00 156.785,65 0,00 0,00 156.785,65
Enc. SEfa

 0306 0,00 156.785,65 0,00 0,00 156.785,65

foNTE
1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 156.785,65 0,00 0,00 156.785,65

ToTal 0,00 156.785,65 0,00 0,00 156.785,65

Portaria Nº 128, de 20/05/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 800.000,00 (oitocentos Mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) 
natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme 
o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0135 332041 650.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0135 442042 150.000,00

ToTal 800.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0135 335041 650.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0135 449052 150.000,00

ToTal 800.000,00

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

Protocolo: 658590

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 286 de 20 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 2021/537720 (PaE), de 19/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Thiago de Sousa lucio, ma-
trícula nº 5950242/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
a viajar ao município de Ourém/PA, no dia 20/05/2021, a fim realizar os 
alinhamentos necessários junto à Prefeitura do município quanto ao supor-
te, infraestrutura e instalação do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
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, 20 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658257

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 0286 de 29 de JaNeiro de 2021
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2019/490805.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 25, 
25-a, inciso ii, 29, 29-a e 36 da lei complementar nº 39/2002, alterada 
pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, o 
benefício de pensão por morte, no valor de r$ 2.707,60 (dois mil, sete-
centos e sete reais e sessenta centavos), em favor de HidElUcia alVES, 
na condição de companheira do ex-segurado Humberto campos azevedo, 
pertencente ao quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/
Pa, onde ocupou a graduação de cabo, mat. nº 5701651/1, falecido em 
14/12/2010.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/03/2021, com 
efeitos financeiros retroagindo à data da integralização da instrução pro-
cessual (08/10/2019), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vi-
gentes à época da retroação e compensando-se eventuais valores pagos a 
maior até a concessão do benefício conforme determina o § 4º do art. 75 
da lei nº 5.251/1985, acrescido pela nº lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658269

t.
.

torNar seM eFeito
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 637 de 12 de MarÇo de 2021
dispõe sobre TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Ps Nº 0286 - ProcESSo 
Nº 2019/490805.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria PS Nº 0286, de 29 de janeiro de 
2021, publicada no doE nº 34.512 de 10 de março de 2021, que concedeu 
o benefício de pensão por morte em favor de HidElUcia alVES, nos ter-
mos do parecer técnico constante nos autos do processo nº 2019/490805.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658270

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 038/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo 
iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/367932 2019/52607-5 Mara NaZarE TaVarES fErrEira
2 2021/367932 2019/51005-3 arMiNa cláUdio MoNTEiro
3 2021/367735 2019/54397-0 JoSÉ aUGUSTo PErEira da SilVa
4 2021/368042 2008/50751-2 Nadir Vidal MarTiNS MaciEl
5 2021/368042 2019/50792-2 criSToVaM corrEa alVES dE MaGalHÃES
6 2021/368042 2019/50802-9 alciMar fErrEira da coSTa
7 2021/368042 2019/50821-1 JoÃo riBEiro da crUZ
8 2021/371076 2019/50835-7 JoÃo BaTiSTa fErrEira BorGES
9 2021/371076 2019/50971-3 ValdoMira doS SaNToS
10 2021/371076 2019/50981-5 aNGEla Maria MoraES fiGUEirEdo
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11 2021/371076 2019/51002-0 iracEMa do NaSciMENTo coSTa
12 2021/371076 2019/51044-0 raiMUNda liMa NUNES
13 2021/371076 2019/51226-3 JoSE doS SaNToS PorTal
14 2021/371949 2019/51282-8 raiMUNdo carloS SiMÃES
15 2021/371949 2019/52130-0 aNa Maria da rocHa
16 2021/371949 2019/52013-7 JorGE GUErrEiro cElESTiNo
17 2021/371949 2019/51087-0 EliENE fErNaNdES diaS
18 2021/371949 2019/51321-2 Maria daS GraÇaS dE MaToS SaVElariNHo
19 2021/371815 2019/52044-3 Maria daS GraÇaS rodriGUES caBral
20 2021/371815 2019/52024-0 Maria da coNcEiÇÃo alVES dE caMPoS
21 2021/371815 2019/51424-6 JoSÉ PErEira dE SoUSa
22 2021/370338 2019/51122-7 Maria JoSÉ frEiTaS SErrÃo
23 2021/370338 2019/52091-0 PaUlo SErGio da SilVa corTiNHaS
24 2021/370338 2019/52533-4 Maria EdUarda MoNTEiro doS SaNToS
25 2021/370466 2019/51352-8 Maria HElENa da SilVa MaNSUr
26 2021/370466 2019/51451-0 aldENora loPES dE SoUZa
27 2021/370466 2019/51482-6 Maria rENilda raBElo loBo
28 2021/370466 2019/51534-1 Maria daS GraÇaS BarroS SilVa
29 2021/370466 2019/52149-0 adEMir NaVarro MorEira
30 2021/370935 2019/50990-6 ESTaNdiSlaU dE SoUZa BriTo
31 2021/370935 2019/51010-0 Maria dE loUrdES liMa do roSário
32 2021/370935 2019/51000-9 Maria SalETE doS SaNToS SilVa
33 2021/370935 2019/52098-6 ElPidio carValHo
34 2021/370935 2019/51287-5 WilMa WalQUiria dE NaZarÉ da PaiXÃo SaNToS
35 2021/370935 2019/53423-3 Maria JUlia SalaZar loPES
36 2021/370935 2019/53445-9 ErNaNdE GoNÇalVES ViEira
37 2021/370935 2019/53573-5 lUcia dE fáTiMa PESoa fEliX
38 2021/368745 2019/51078-9 lEoNildES PaSSoS PiNHEiro
39 2021/368745 2019/51537-4 JUSTiNa fErNaNdES SilVa
40 2021/368745 2019/51609-3 aBElardo dE aBrEU MarQUES NETo
41 2021/368808 2019/51424-5 ElZa TaVarES dE fiGUEirEdo
42 2021/368808 2019/53248-6 raiMUNda dE oliVEira dEMÉTrio
43 2021/368808 2019/51305-1 SEBaSTiaNa SoUZa riBEiro
44 2021/370261 2019//53604-6 MarGarida riBEiro dE liMa
45 2021/370261 2019/51712-1 MarTiNHa GoNÇalVES doS SaNToS
46 2021/370261 2019/51473-5 aBENaio riBEiro da SilVa
47 2021/370261 2019/51097-1 MariSa coNcEiÇÃo riBEiro SErra
48 2021/368854 2019/51465-5 Maria da coNcEiÇÃo da SilVa cardoSo
49 2021/368854 2019/51506-8 SEBaSTiaNa da SilVa PacHEco
50 2021/368854 2019/51527-2 JoaNa fErrEira MaNÇo

Belém, 20 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 658102

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 080/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará E a ESco-
la 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. Marcus leão colares – Prefeito do Mu-
nicípio de Santa Bárbara do Pará /Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 081/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo 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: 20/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Gelson luiz dill – Prefeito do Município 
de Novo Progresso /Pa.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 082/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE JUrUTi E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. lucídia Benitáh de abreu Batista – Pre-
feita do Município de Juruti /Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 083/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo 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: 20/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Weder Makes carneiro – Prefeito do 
Município de Brasil Novo/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 084/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrÉM E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. francisco roberto Uchoa cruz – Prefeito 
do Município ourém/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 085/2021-eGPa
ParTES: cÂMara MUNiciPal dE PaU d´arco E a EScola dE GoVEr-
NaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 19/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. francisco luz dos Santos – Presidente 
da Câmara Municipal de Pau D´Arco /PA.

Protocolo: 658294

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 084 de 20 de Maio de 2021
Processo: 2021/516411
Nome: rodriGo da SilVa MENdES / matrícula nº 5942550/1 / Secretário 
de coordenação / cPf: 908.155.802-15.
Valor do suprimento: r$1.000,00 (um mil reais)
Elemento: 339030 – Material de consumo
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas.
Evanilza da cruz Marinho Maciel
diretora Geral.

Protocolo: 658352

diÁria
.

Portaria Nº 082 de 20 de Maio de 2021
Processo: 2021/507835
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa.
Servidor: rodriGo da SilVa MENdES / matrícula nº 5942550/1 / cPf: 
908.155.802-15 / Secretário de coordenação / 6 e ½ (seis e meia) / 23/05 
a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Santa izabel, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, 
colares e Vigia.
Portaria Nº 083 de 20 de Maio de 2021
Processo: 2021/516296
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa.
Servidor: liVia MErÊNcio dE araUJo alfaia / cPf: 303.334.312-00 / 
colaborador Eventual / 6 e ½ (seis e meia) / 23/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Santa izabel, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, 
colares e Vigia.
Evanilza da cruz Marinho Maciel
diretora Geral.

Protocolo: 658235
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria N. 387, de 19 de Maio de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNDO o julgamento da Sindicância Investigativa, instaurada 
pela Portaria n. 205/2017, de 25/1/2017, publicada no doE n. 33.307, de 
3/2/2017, processo n. 002016730023647-2, ocorrido através da Portaria 
n. 9/2021-GS/SEfa, de 13/1/2021, doE n. 34.483, de 5/2/2021;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades adminis-
trativas, descritas no processo n. 002016730023647-2, em desfavor dos 
servidores A. P. V., Assistente Administrativo, Identificação Funcional (IF) 
n. 4002245/2; a. N. l. G. N., assistente administrativo, if n. 6030025/3; 
i. H. G. r., assistente administrativo, if n. 3246361/1; i. c. a., assistente 
administrativo, if n. 25054/1; J. c. c. N., auxiliar de administração, if n. 
3249913/1; r. d. S. G., auxiliar de administração, if n. 5013550/1; M. S. 
o., Técnico, if n. 5006848/1, por supostas faltas enquadradas no art. 177, 
Vi e art. 178, V; XVii; XViii da lei n. 5.810/1994, e com penas contidas, 
em tese, no art. 190, iV; Xi e XVi da lei n. 5.810/1994.
ii – dESiGNar os servidores adolpho Gerson da Silva Monteiro, Técni-
co em Gestão Pública, identificação funcional n. 55585607/2; Frederico 
do Nascimento Paiva, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
n. 5128900/1; e Wilma Serrão Nascimento, fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n. 5097029/1, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a comissão, objetivando apurar os fatos, bem como proceder 
ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, 
utilizando-se de todos os elementos de prova em direito admitidos, para 
garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno do contraditório e 
da ampla defesa.
iii – ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 658357
Portaria N. 388, de 19 de Maio de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
CONSIDERANDO o julgamento da Sindicância Investigativa, instaurada 
pela Portaria n. 205/2017, de 25/1/2017, publicada no doE n. 33.307, de 
3/2/2017, processo n. 002016730023647-2, ocorrido através da Portaria 
n. 9/2021-GS/SEfa, de 13/1/2021, doE n. 34.483, de 5/2/2021;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades adminis-
trativas, descritas no processo n. 002016730023647-2, em desfavor dos 
servidores A. F. S. C., Fiscal de Receitas Estaduais (FRE), Identificação 
funcional (if) n. 5914736/1; a. d. S. N., frE, if n. 5106168/1; a. J. T. H., 
frE, if n. 46396/1; G. a. N., frE, if n. 5914788/1; l. G. f. S., frE, if n. 
47228/1; M. N. M., frE, if n. 23850/2; r. a. M. l., frE, if n. 5128366/1; 
r. M. N., frE, if n. 5097150/1, por supostas faltas enquadradas no art. 
177, Vi e art. 178, V; XVii; XViii da lei n. 5.810/1994, e com penas con-
tidas, em tese, no art. 190, iV; Xi e XVi da lei n. 5.810/1994.
ii – dESiGNar os servidores Wilma Serrão Nascimento, fiscal de receitas 
Estaduais, identificação funcional n. 5097029/1; Frederico do Nascimento 
Paiva, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5128900/1; 
e adolpho Gerson da Silva Monteiro, Técnico em Gestão Pública, iden-
tificação funcional n. 55585607/2, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a comissão, objetivando apurar os fatos, bem como proceder 
ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, 
utilizando-se de todos os elementos de prova em direito admitidos, para 
garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno do contraditório e 
da ampla defesa.
iii – ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 658360
Portaria Nº 931 de 20 de Maio  de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar as servidoras roSÂNGEla Socorro PEiXoTo 
JUcá, Mat.: 3233588/3, Técnico, e EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Mat.: 
57173512/2, Gerente fazendário, ambos lotados na célula de Gestão de 
Apoio Logístico (CGAL), para atuarem, respectivamente, como fiscal titular 
e fiscal substituto, junto ao Contrato nº 022/2021/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa XiNGU SErVi-
ÇoS E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda, referente à prestação e serviço de 
controle de pragas, com fornecimento de material e mao de obra qualifica-
da, abrangendo dedetização, desinsetização, desratização, controle e ma-
nejo de pombos e morcegos nas unidades administrativas desta Secretaria 
da fazenda de Estado do Pará.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 658345

Portaria N. 389, de 19 de Maio de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
CONSIDERANDO o julgamento da Sindicância Investigativa, instaurada 
pela Portaria n. 205/2017, de 25/1/2017, publicada no doE n. 33.307, de 
3/2/2017, processo n. 002016730023647-2, ocorrido através da Portaria 
n. 9/2021-GS/SEfa, de 13/1/2021, doE n. 34.483, de 5/2/2021;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades adminis-
trativas, descritas no processo n. 002016730023647-2, em desfavor dos 
servidores a. l. a. a. N., auditor fiscal de receitas Estaduais (afrE), iden-
tificação Funcional (IF) n. 5914707/1; I. F. E., AFRE, IF n. 5279941/1; L. 
H., afrE, if n. 5914769/1; G. B. S., fiscal de receitas Estaduais (frE), if 
n. 5914783/1; J. r. P. l., frE, if n. 54185517/2; M. a. B. a., frE, if n. 
5128935/1; M. o. B. r. M., frE, if n. 5097215/1, por supostas faltas en-
quadradas no art. 177, Vi e art. 178, V; XVii; XViii da lei n. 5.810/1994; 
em desfavor dos servidores l. M. r., afrE, if n. 5128110/2, por supostas 
faltas enquadradas no art. 177, Vi e art. 178, Vi; XVii; XViii da lei n. 
5.810/1994; e G. c. M. frE, if n. 5128510/1, por supostas faltas enqua-
dradas nos art. 177, Vi e art. 178, V; Vi; XVii; XViii da lei n. 5.810/1994. 
Todos os servidores estariam sujeitos, em tese, às penas contidas no art. 
190, iV; Xi e XVi da lei n. 5.810/1994.
ii – dESiGNar os servidores José Tadeu rezende Bispo dos Santos, audi-
tor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5333270/2; Ro-
berto Itiro Abe, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
n. 5082102/2; e Marivone Amorim Vaz, Datilógrafo, identificação funcional 
n. 5206847/1, para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão, 
objetivando apurar os fatos, bem como proceder ao exame dos atos e fatos 
conexos que emergirem no curso dos trabalhos, utilizando-se de todos os 
elementos de prova em direito admitidos, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
iii – ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 658363
Portaria N. 390, de 19 de Maio de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
CONSIDERANDO o julgamento da Sindicância Investigativa, instaurada 
pela Portaria n. 205/2017, de 25/1/2017, publicada no doE n. 33.307, de 
3/2/2017, processo n. 002016730023647-2, ocorrido através da Portaria 
n. 9/2021-GS/SEfa, de 13/1/2021, doE n. 34.483, de 5/2/2021;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades administra-
tivas, descritas no processo n. 002016730023647-2, em desfavor dos ser-
vidores M. S. N. S., Datilógrafo, Identificação Funcional (IF) n. 2006022/2; 
f. S. S. B., Motorista, if n. 5186480/1; J. c. o. r. f., Motorista, if n. 
5186307/1; J. a. c., Motorista, if n. 4002580/2; r. N. d., Motorista, if n. 
52000/1; o. M. r., Serviços Prestados, if n. 5723400/1; V. M. S., Serviços 
Prestados, if n. 2006030/1, por supostas faltas enquadradas no art. 177, 
Vi e art. 178, V; XVii; XViii da lei n. 5.810/1994, e com penas contidas, 
em tese, no art. 190, iV; Xi e XVi da lei n. 5.810/1994.
ii – dESiGNar os servidores frederico do Nascimento Paiva, fiscal de 
Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5128900/1; Wilma Ser-
rão Nascimento, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 
5097029/1; e adolpho Gerson da Silva Monteiro, Técnico em Gestão Pú-
blica, identificação funcional n. 55585607/2, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a comissão, objetivando apurar os fatos, bem como 
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso 
dos trabalhos, utilizando-se de todos os elementos de prova em direito 
admitidos, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno do 
contraditório e da ampla defesa.
iii – ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 658364
Portaria N. 391, de 19 de Maio de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
CONSIDERANDO o julgamento da Sindicância Investigativa, instaurada 
pela Portaria n. 205/2017, de 25/1/2017, publicada no doE n. 33.307, de 
3/2/2017, processo n. 002016730023647-2, ocorrido através da Portaria 
n. 9/2021-GS/SEfa, de 13/1/2021, doE n. 34.483, de 5/2/2021;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades adminis-
trativas, descritas no processo n. 002016730023647-2, em desfavor dos 
servidores C. A. P. M., Assistente Técnico, Identificação Funcional (IF) n. 
2006073/2; f. B. M., assistente Técnico, if n. 3246841/1; c. K. c. f., auxi-
liar de fiscalização, if n. 2061180/1; G. H. f., Motorista, if n. 5703603/1; 
J. r. l., Motorista, if n. 2005581/2, por supostas faltas enquadradas no 
art. 177, Vi e art. 178, V; XVii; XViii da lei n. 5.810/1994, e com penas 
contidas, em tese, no art. 190, iV; Xi e XVi da lei n. 5.810/1994.
ii – dESiGNar os servidores reginaldo Torres Medeiros, auditor fiscal 
de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5205344/2; Admilson da 
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Silva Elleres, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
n. 5570166/1; e Julison Moraes de oliveira, auditor fiscal de receitas Es-
taduais, identificação funcional n. 5914966/1, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a comissão, objetivando apurar os fatos, bem como 
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso 
dos trabalhos, utilizando-se de todos os elementos de prova em direito 
admitidos, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno do 
contraditório e da ampla defesa.
iii – ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 658365
diretoria de adMiNistraÇÃo/seFa

Portaria Nº 661 de 14 de aBriL de 2021
iNTErroMPEr, 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 06/04/2021, do 
gozo de férias da servidora aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5570336/1, lotada na célula 
de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/
dfi, concedidas pela PorTaria Nº 445 de 08/03/2021, publicada no 
doE nº 34.523 de 18/03/2021, referentes ao exercício de 26/11/2019 a 
25/11/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 01/06/2021 a 25/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 386 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor Joao BaTiSTa GoMES da SilVa, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5128617/1, lotado na cEcoMT, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, correspondentes 
ao triênio de 02/08/2006 a 01/08/2009.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
errata
de ordem
Portaria N° 537, de 22/03/2021, publicada no doe nº 34.539,de 
31/03/2021
Servidor: fraNciSco JoSÉ riBEiro lEal
oNde se LÊ: Período Gozo 11/05/2021 - 09/06/2021
Leia-se: Período Gozo 30/05/2021 - 28/06/2021

Protocolo: 658366

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002463, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alEXSaNdro aNETE doS SaNToS.
cPf: 584.900.512-91.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0lG258596.
Portaria Nº 2021330002458, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio BaSToS liMa filHo.
cPf: 329.140.162-04.
Marca/ModElo: NiSSaN/froNTiEr lE 4X4.
cHaSSi: 94dVdUd40dJ363020.
Portaria Nº 2021330002455, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdio JoSE carValHo PErEira.
cPf: 440.135.077-49.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860lK109583.
Portaria Nº 2021330002467, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alTiNo carloS da SilVa araUJo.
cPf: 632.375.392-87.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB108735.
Portaria Nº 2021330002464, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrE rodriGUES PESSoa.
cPf: 035.556.977-90.
Marca/ModElo: VW/NiVUS cl TSi ad.
cHaSSi: 9BWcH6cHXMP041958.
Portaria Nº 2021330002475, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: JUliTa PaES BarrETo doS SaNToS.
cPf: 258.376.212-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi20flEX.
cHaSSi: 9BrBd3HE7K0390413.
Portaria Nº 2021330002472, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lEoNor MoNTaNHa PaNToJa.
cPf: 019.697.142-04.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f3XK8046728.
Portaria Nº 2021330002471, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lETicia aParEcida da SilVa dE oliVEira.
cPf: 596.636.772-87.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850lZ105466.
Portaria Nº 2021330002477, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lidia criSTiNa SoarES PirES dE aSSiS.
cPf: 379.604.822-68.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB107848.
Portaria Nº 2021330002478, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiS da SilVa alMEida.
cPf: 470.068.702-91.
Marca/ModElo: fiaT/Palio SPorTiNG 1.6.
cHaSSi: 9Bd196263f2231572.
Portaria Nº 2021330002466, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ fraNciSco rodriGUES BaNdEira.
cPf: 306.254.832-00.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6BfXl4083526.
Portaria Nº 2021330002474, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcoS coSTa BiTTENcoUrTH.
cPf: 722.538.512-72.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi 20.
cHaSSi: 9BrB33BEXl2000213.
Portaria Nº 2021330002476, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria dE NaZarETH SaNTiaGo crUZ.
cPf: 097.098.272-00.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE.
cHaSSi: 9BrBc9f35l8098687.
Portaria Nº 2021330002465, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaTo da coSTa BarroS.
cPf: 587.736.572-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EXl cVT.
cHaSSi: 93Hfc2640KZ208949.
Portaria Nº 2021330002473, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VaNia frEirE fErNaNdES.
cPf: 265.963.692-34.
Marca/ModElo: VW/foX 1.6 Gii.
cHaSSi: 9BWaB45Z9E4168237.
Portaria Nº 2021330002489, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: aNa lidia SilVa SoBriNHo.
cPf: 037.351.722-02.
Marca/ModElo: VW/VirTUS SENSE af.
cHaSSi: 9BWdl5BZ8lP007233.
Portaria Nº 2021330002484, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: darci Joao coBalcHiNi.
cPf: 220.356.569-15.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr PrE d4a.
cHaSSi: 9BG156YK0Mc408067.
Portaria Nº 2021330002485, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EMir SilVa cardoSo.
cPf: 080.751.232-04.
Marca/ModElo: VW/foX cl SBV.
cHaSSi: 9BWaB45ZXJ4015389.
Portaria Nº 2021330002486, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: idENilSa dE caSTro carValHo.
cPf: 468.143.372-15.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK398154.
Portaria Nº 2021330002488, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lioMar GoNZaGa do NaSciMENTo SoUZa.
cPf: 282.511.132-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK186301.
Portaria Nº 2021330002479, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria JaNE PiNTo.
cPf: 380.466.362-15.
Marca/ModElo: VW/Polo af.
cHaSSi: 9BWal5BZ3KP614724.
Portaria Nº 2021330002483, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSEaNa caSTro SoarES.
cPf: 048.581.822-15.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli UPPEr.
cHaSSi: 9BrBl3HE4K0163506.
Portaria Nº 2021330002487, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SirlENE caldEira doS SaNToS.
cPf: 673.197.852-34.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro rliN10MT.
cHaSSi: 93Y5SrZ85NJ908968.

Protocolo: 658306
Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade 

de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002456, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2020, 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdacao dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa.
cNPJ: 05.572.870/0001-59.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2020 99l4T44S8l9000055 BYd/MPolo ViaGGio r
2021 99l4T44S8l9000055 BYd/MPolo ViaGGio r
2020 99l4T44TXl9000080 BYd/MPolo ToriNo E U
2021 99l4T44TXl9000080 BYd/MPolo ToriNo E U
Portaria Nº 2021330002457, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdacao dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa.
cNPJ: 05.572.870/0001-59.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XJNKB8Tdcc51214 MMc/l200 TriToN 3.2 d
2021 9Bd17164G72889189 fiaT/Palio firE flEX
2021 9c2Jc30708r551212 HoNda/cG 125 faN
2021 9c2Kc2220Kr003127 HoNda/cG 160 carGo

Protocolo: 658309

Portaria de recoNHeciMeNto de iMUNidade 
de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002462, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2018, 2019, 
2020, 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iGrEJa EVaNGElica a NoiVa do cordEiro.
cNPJ: 08.562.794/0001-99.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2018 9BWMf07XXaP018524 VW/KoMBi
2019 9BWMf07XXaP018524 VW/KoMBi
2020 9BWMf07XXaP018524 VW/KoMBi
2021 9BWMf07XXaP018524 VW/KoMBi

Protocolo: 658315
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002460, de 17 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: aMaUrY dE SoUSa filHo.
cPf: 100.936.212-72.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$68.390,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$55.709,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
iGor BaraTa PiNHEiro dE SoUSa cNH: 4912181864
rEGiNa lUcia BaraTa PiNHEiro SoUSa cNH: 2067416304
raYSSa BaraTa PiNHEiro dE SoUSa cNH: 6872406208
Portaria Nº 2021330002469, de 18 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: aSafE GaBriEl aToS raMoS.
cPf: 087.842.472-58.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa 1.4.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$61.590,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$48.388,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
MarlENE raMoS cNH: 5100658700
Portaria Nº 2021330002481, de 19 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: aldEBar GoMES fErrEira filHo.
cPf: 132.987.392-00.
Marca/ModElo: rENaUlT/loGaN ZEN16cVT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$54.127,00.

Protocolo: 658318

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do editaL de NotiFicaÇÃo da cerat 
ParaGoMiNas/seFa
Matéria veiculada no Diário Oficial no 34.589 de 20/05/2021, sob 
o número do Protocolo: 657884.
oNde se LÊ: ação fiscal de rotina ou Pontual.
Leia-se: Programação em Profundidade de Exercício fechado dirigida/Especial.
oNde se LÊ:  razão Social: Norte Brasil Madeira Eireli (Norte Brasil Madeira).
Leia-se: Plangecon Manutenção e Serviços ltda (Plangecon).
oNde se LÊ: inscrição Estadual 15.452.339-9.
Leia-se: inscrição Estadual 15.279.064-0.

Protocolo: 658090

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 40/2020/SEfa.
data da assinatura: 05/05/2021
objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses, 
referente a locação de imóvel não residencial situado na rua do café, s/n, 
centro, Tucumã-Pa, para instalação e funcionamento da oEaT Tucumã/Pa.
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
orçamento: 17101.04.123.1508.8251.
Natureza da despesa: 33.90.36
locador: césar augusto Matos, cPf: 336.921.731-72
Endereço: av. Pará,  nº 1206, centro, cEP nº 68.385-000, Tucumã/Pa
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição

Protocolo: 658148
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diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração,  em exercício
Portaria Nº 894 de 18 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio PaNToJa fErrEira, nº 0512101901, MariNHEiro 
rEG. MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
DORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir a lancha oficial para UECOMT 
- curralinho no período de 24.05.2021 à 26.05.2021, no trecho Belém - 
curralinho - Belém.
Portaria Nº 895 de 18 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor aNToNio HErMoGENES doS SaNToS MaciEl, nº 0512100001, 
MariNHEiro rEG. MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE 
DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir a lancha oficial para 
UEcoMT - curralinho, no período de 24.05.2021 à 26.05.2021, no trecho 
Belém - curralinho - Belém.
Portaria Nº 896 de 18 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MEr-
cadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT 
- curralinho em conjunto com a engenharia, no período de 24.05.2021 à 
26.05.2021, no trecho Belém - curralinho - Belém.
Portaria Nº 921 de 20 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor JoSE MiGUEl darcY JUNior, nº 0520866101, MoToriSTa, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, obje-
tivo de conduzir veículo com a gerente de administração da cEraT- Marabá 
em visita técnica na oEaT - Jacundá, no período de 19.05.2021, no trecho 
Marabá - Jacundá - Marabá.
Portaria Nº 922 de 20 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária a ser-
vidora aNa Marcia MENdES BraGa, nº 0522588401, aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária 
dE MaraBá, objetivo de visita técnica a unidade de Jacundá e acompa-
nhar instalação/desinstalação de máquinas impressoras, no período de 
19.05.2021, no trecho Marabá - Jacundá - Marabá.
Portaria Nº 923 de 20 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária a servi-
dora aNa Marcia MENdES BraGa, nº 0522588401, aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
MaraBá, objetivo de realizar visita técnica à unidade de rondon do Pará para 
acompanhar a instalação/desinstalação das máquinas copiadoras, no período 
de 07.05.2021, no trecho Marabá - rondon do Pará - Marabá.
Portaria Nº 924 de 20 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, coordE-
NaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, objetivo 
de conduzir veículo com a gerente de administração e o técnico de informá-
tica para acompanhar instalação/desinstalação de impressoras na unidade 
temporariamente fechada e com fre responsável de férias, no período de 
07.05.2021, no trecho Marabá - rondon - Marabá.
Portaria Nº 926 de 20 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio carloS BoTElHo dE MoraES, nº 0005007501, 
fiScal -c, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo 
DE CURRALINHO, objetivo de realizar serviço de fiscalização  itinerante 
na UEcoMT Pratinha, no período de 19.05.2021 à 03.06.2021, no trecho 
curralinho - Belém - curralinho.
Portaria Nº 928 de 20 de maio de 2021 autorizar 11 e 1/2  di-
árias ao servidor Joao coNSTaNcio dE oliVEira riBEiro filHo, nº 
0518630701, MoToriSTa, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE 
MErc.TrÂNSiTo dE BarrEira do caMPo, objetivo de conduzir veículo 
nos serviços itinerante na UEcoMT Pontão, no período de 20.05.2021 à 
31.05.2021, no trecho conceição do araguaia - São José Pontão - concei-
ção do araguaia.
Portaria Nº 929 de 20 de maio de 2021 autorizar 11 e 1/2  di-
árias a servidora floriPES Maria Garcia, nº 0570703001, SErViÇoS 
PrESTadoS, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativa itinerante 
na UEcoMT- Mandi, no período de 20.05.2021 à 31.05.2021, no trecho 
conceição do araguaia - Mandi - conceição do araguaia.
Portaria Nº 930 de 20 de maio de 2021 autorizar 11 e 1/2  diárias 
ao servidor adilSoN PaUliNo da SilVa, nº 5418778801, aUdiTor-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT Pontão, no 
período de 20.05.2021 à 31.05.2021, no trecho conceição do araguaia - 
São José do Pontão - conceição do araguaia.
Portaria Nº 925 de 20 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor WilSoN dE oliVEira lEao, nº 0557003401, aUdiTor-c, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM, objetivo de 
realizar serviços de fiscalização, no período de 25.05.2021 à 27.05.2021, 
no trecho Santarém - itaituba - Novo Progresso - Santarém.
Portaria Nº 927 de 20 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor Marco aNToNio SErra MoNTEiro, nº 0556007101, MoToriS-
Ta, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM, 
objetivo de conduzir auditor em serviços de fiscalização, no período de 
25.05.2021 à 27.05.2021, no trecho Santarém - itaituba - Novo Progresso 
- Santarém.

Protocolo: 658131

oUtras MatÉrias
.

triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
retirada de PaUta de JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público que foi retirado de pauta o recurso, com 
julgamento previsto como segue:
PlENo
Em 21/05/2021, às 9:30h, rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo n.º 219, aiNf 
nº 122014510000703-7, contribuinte PriNcoMar iNdUSTria dE PESca 
S.a., insc. Estadual nº. 15126672-7.

Protocolo: 658324
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000583 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003157/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: Sidney do Socorro Pinto ferreira – cPf: 587.767.452-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000585 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002519/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: fernando lima da Silva – cPf: 377.830.092-04
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000587 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003281/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: rubens ferreira dos Santos – cPf: 244.819.982-53
Marca: cHEV/oNiX 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000575 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 042021730002112/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: Jocirley aguiar da Silva – cPf: 983.417.072-68
Marca: fiaT GraNd SiENa 1.4 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000577 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003170/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: Walmicson contente Silva – cPf: 801.802.562-20
Marca: cHEV/TracKEr T lT 1.0 aT. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000579 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003102/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: Jonatas felipe de Brito Sousa – cPf: 019.092.552-38
Marca: HoNda/Wr-V EXl cVT 1.5. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000581 de 20/05/2021 - 
Proc n.º 032021730001718/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: francisco Pereira dos Santos – cPf: 002.427.373-23
Marca: cHEV/SPiN 1.8l aT acT7 SPE. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002300, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003279/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: claudionor de oliveira Santos – cPf: 617.577.802-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5038178
Portaria n.º202104002302, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003266/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: Samoel Botelho alves – cPf: 636.286.002-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT6K2215588
Portaria n.º202104002304, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 102021730000636/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: William cesar Machado – cPf: 382.720.675-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ7KP558414
Portaria n.º202104002306, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002682/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: rodrigo Pinto chaves – cPf: 960.651.332-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NJ3356891
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Portaria n.º202104002308, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003225/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: Nazareno oliveira de andrade – cPf: 571.151.412-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XS 15cNT/Pas/automovel/9BrKc9f33N8141216
Portaria n.º202104002310, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002487/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: Edivandro costa coelho – cPf: 845.368.532-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG223583
Portaria n.º202104002312, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003278/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alex oberdan Silva dos Santos – cPf: 716.699.812-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/8aP372171f6089951
Portaria n.º202104002314, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003267/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 Gomes de andrade – cPf: 070.303.202-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo WaY 1.0 E/Pas/automovel/9Bd195B6Nl0886788
Portaria n.º202104002316, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003237/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Heveraldo da Silva – cPf: 082.143.952-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd37415TG5091129
Portaria n.º202104002318, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003268/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: roberto Martins Branches – cPf: 121.538.422-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB X VSc MT/Pas/automovel/9BrK19BT3l2129210
Portaria n.º202104002320, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003105/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: Marco antonio dos Santos – cPf: 228.476.182-87
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY lX flEX/Pas/automovel/93HGM2620dZ126734
Portaria n.º202104002322, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002788/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alex Mota de Moraes – cPf: 813.430.352-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3400052
Portaria n.º202104002324, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003276/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: Bartolomeu da Graca Miranda – cPf: 023.852.282-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.0/Pas/automovel/9Bd19627Zf2262164
Portaria n.º202104002326, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003259/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: oduvaldo Souza Batista – cPf: 127.465.172-72
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U6NT032711
Portaria n.º202104002328, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000713/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio arlindo da Silva – cPf: 131.003.862-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo 1.0/Pas/automovel/9Bd358a1NKYJ44885
Portaria n.º202104002330, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003164/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao alves fernandes – cPf: 120.403.982-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1/Pas/automovel/9BGEB69a0lG204968
Portaria n.º202104002332, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002110/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: Edegar Silva dos Santos – cPf: 080.808.362-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3389160

Portaria n.º202104002334, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000717/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: Jonas Tadeu Nascimento castello – cPf: 454.047.632-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45UXKT081947
Portaria n.º202104002336, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000750/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: José raimundo de oliveira – cPf: 147.196.142-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0EG366657
Portaria n.º202104002338, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002086/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: cleidson Nascimento da Silva – cPf: 606.896.412-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3196368
Portaria n.º202104002340, de 20/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002088/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: Joaquim dias cardoso – cPf: 072.498.102-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BTXf2082517

Protocolo: 658275
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento 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:
SEGUNda cÂMara PErMaNTENTE dE JUlGaMENTo
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18012, aiNf nº 
092017510001454-2, contribuinte iNdÚSTria E coMÉrcio dE ESPUMaS 
E colcHÕES BElEM lTda, insc. Estadual nº. 15291469-2
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18010, aiNf nº 
092017510001449-6, contribuinte iNdÚSTria E coMÉrcio dE ESPUMaS 
E colcHÕES BElEM lTda, insc. Estadual nº. 15197316-4
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18020, aiNf nº 
032014510007713-3 , contribuinte USiPar - USiNa SidErÚrGica do 
Pará lTda, insc. Estadual nº. 15267375-0, advogado: roMEU caBral 
SoarES BESSa, oaB/Pa-21202,
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16748, aiNf nº 
042015510008610-9, contribuinte J a fErNaNdES MaTEriaiS dE coNS-
TrUcao EirEli, insc. Estadual nº. 15300140-2
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14148, aiNf nº 
072015510000048-5 , contribuinte coMErcial da SorTE lTda, insc. Es-
tadual nº. 15145357-8
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14150, aiNf nº 
072015510000046-9, contribuinte coMErcial da SorTE lTda, insc. Es-
tadual nº. 15145357-8
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17524, aiNf 
nº 042016510004123-4, contribuinte J r S MaciEl, insc. Estadual nº. 
15243710-0
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17916, aiNf nº 
042016510010711-1, contribuinte J a fErNaNdES MaTEriaiS dE coNS-
TrUcao EirEli, insc. Estadual nº. 15300140-2
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17894, aiNf 
nº 072016510001637-0, contribuinte KaiaPoS faBril E EXPorTadora 
lTda, insc. Estadual nº. 15246150-7
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18536, aiNf nº 
012020510001253-8, contribuinte SiNHa NorT coMErcio lTda, insc. 
Estadual nº. 15156581-3
Em 27/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18202, aiNf 
nº 082018510004439-9, contribuinte PriME rUral coM dE ProdUToS 
aGricolaS EirEli, insc. Estadual nº. 15505408-2

Protocolo: 658369
decisÃo da cPL/seFa

Processo adMiNistratiVo: 022016730001522-8
toMada de PreÇos Nº 001/2020/seFa

a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, por meio de sua comissão Per-
manente de licitação, decide converter em diligência o presente processo 
licitatório, na modalidade Tomada de Preços 001/2020/SEfa, cujo objeto 
corresponde à reforma Geral da Sede cerat-castanhal, na forma do art. 
43, § 3º, da lei 8.666/1993, e assim NoTifica as empresas ESTrUTU-
ral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli (cNPJ 08.928.777/0001-22), Pi-
laSTra ProJEToS E coNSTrUÇÕES (cNPJ 13.326.096/0001-24), orBiS 
ENGENHaria (cNPJ 29.860.572/0001-22), SErVE oBraS ENGENHaria 
EirEli (cNPJ 05.257.336/0001-58), ad - EMPrEENdiMENToS, ProJEToS 
E coNSTrUÇÃo lTda (cNPJ 34.618.462/0001-99), coNTiNENTal SEr-
VicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli  (cNPJ 26.263.297/0001-71), 
MaSollEr coNSTrUÇÕES E SErViÇo EirEli (cNPJ 22.938.950/0001-02) 
e coNSTrUTora SaNTa TErEZa lTda (cNPJ 05.693.333/0001-67) para 
que efetuem a correção das respectivas propostas de preços apresentadas, 
caso queiram, a fim de eliminar as falhas apontadas na NOTA TÉCNICA 
emitida pelo setor competente da SEfa e disponível aos licitantes para 
exame no site https://app.sefa.pa.gov.br/licitacao-externo/getlistalici-
tacao.action, dESdE QUE mantido o valor global proposto inicialmente, 
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no prazo de três (3) dias úteis, a contar da publicação na imprensa ofi-
cial, exceto quanto à empresa MaGNo BENTES ENGENHaria lTda (cNPJ 
22.981.708/0001-03), por ter deixado de apresentar a composição unitá-
ria dos preços.
Belém-Pa, 20 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação da SEfa/Pa

Protocolo: 658564

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

Nota de empenho da despesa: nº 066/2021;
Valor: r$ 6.329,00 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais);
data: 19.05.2021;
Vigência: 19.052021/18.06.2021;
objeto: aquisição de (1400) unidades de Pano para chão 80x50; (1450) 
unidades de flanela 40 X60 cM.
PrEGÃo 023/2020 – aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 008/2020, Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS (GrUPo i) E MaTErial dE liMPEZa 
(GrUPo ii) a SErEM adQUiridoS dE forMa fracioNada, PElo PErio-
do dE 12 MESES.
contratado: coMErcial Jr EirEli.
Endereço: av. duque de caxias, nº 1203 – Marco – Belém/Pa.
cEP:  66.093-029
Telefone: (91) 3216-0106
ordenador: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 658170
Nota de empenho da despesa: nº 067/2021;
Valor: r$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais);
data: 19.052021;
Vigência: 19.05.2021/18.06.2021;
objeto: aquisição de (2.000) pacotes de Saco para lixo 50 litros; (4.000) 
pacotes de Sacos para de 100 litros.
PrEGÃo 023/2020 – aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 008/2020, Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS (GrUPo i) E MaTErial dE liMPEZa 
(GrUPo ii) a SErEM adQUiridoS dE forMa fracioNada, PElo PErio-
do dE 12 MESES.
contratado: SMl SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNd.coM. EirEli.
Endereço: rua caiena, nº 1201 – Vila rica – Parauapebas/Pa.
cEP:  31.223-230
Telefone: (94) 3346-8822.
ordenador: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 658172
Nota de empenho da despesa: nº 068/2021;
Valor: r$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cin-
quenta centavos)
data: 19.05.2021
Vigência: 19.05.2021/18.06.2021
objeto: aquisição de (3.375) unidades de BoBiNa P/TErMiNal caiXa.
PrEGÃo 023/2020.
contratado: cENTaUro Grafica E EdiTora lTda..
Endereço: Rua Tapajós, 383 – Vila Brasília – Aparecida de Goiânia/GO
cEP:  74.905-700
Telefone: (62) 3230 - 3615
ordenador: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva.

Protocolo: 658177
concurso Público 2018
edital de convocação nº 106/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

rUBENS fErrEira ViEira JUNior 173° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º 
andar – Belém/Pa

PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

doriVaN loPES dE SoUSa 74° Tv. Estado do Pará, nº 121 – centro – Para-
gominas/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 21 de maio de 2021.

Protocolo: 658384

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N.º 504 de 20 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, pelo art. 138, paragrafo único, V da constituição 
Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do Processo administrativo Eletrônico Nº 
2021/537798.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor MarcoS WElliNGToN carValHo PiNHEiro, ma-
tricula nº 54192304/1, lotado na dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaN-
cEira, para ocupar função de agente Público de controle interno, na UG 
900101- fES, no período de 17 a 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
EM 20 dE Maio dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, em exercício.

Protocolo: 658241
Portaria Nº 109 - saGa/sesPa, de 20 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, coNSidEraNdo a obrigação da 
Administração de fiscalizar a execução de seus termos administrativos, nos 
termos da lei federal n° 13.019/2014 e 13.204/2015 e decreto Estadual 
n°1.835/2017; coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do Termo de 
fomento nº 03/2021 e os auto do processo eletrônico nº 2019/618061;
r E S o l V E:
designar como gestor da parceria o servidor JoSÉ roBErTo PoNTES 
dE oliVEira, matrícula nº 57191245-1, e rUBia rEGiNa NaSciMENTo 
da coSTa, matrícula nº 57191245-1, ambos da doaSGE/ddra/SESPa,  
como membros da comissão de Monitoramento e avaliação da Parceria, 
nomeadas pela PorTaria N° 111 SaGa/SESPa de 27 de outubro de 2020, 
publicada no doE de 09/11/2020;
ii- designar como membro da comissão de Monitoramento e avaliação da 
Parceria, os servidores daYaNNY caNdido coSSE, matrícula nº 5946015-
1, lotação 11º crS, JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira, matrícula nº 
0498903, lotação 12º crS, e roNaldo da SilVa SaNToS, matrícula nº 
011223201-4 lotado no 5º CRS, para monitorar, acompanhar e fiscalizar a 
execução do objeto da Parceria constante no Termo abaixo, bem como a 
elaboração de relatório Técnico nos moldes do art. 59 da lei 13.019/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SEcrETário adJUNTo 
dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa.

Protocolo: 658266

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: MaNoEl THadEU alViM da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 20.05.2021/15.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 658133

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 675 de 18 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. 
2020/936718.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora aNa Maria GoNcalVES do NaSciMENTo, matrícula nº. 
5148235/1, Nutricionista, lotada no departamento de auditoria em Saúde, 
goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
25.02.2008 a 24.02.2011.
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.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 021 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 o teor do processo PaE nº. 
2021/356282.
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rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNa TÉrcia dE aMo-
riM loPES da coSTa, matrícula nº. 5108721/2, cargo de administrador, 
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. 021/22.04.2021 publicada no doE nº 34.567/29.04.2021, 
correspondente ao Triênio de 01.11.2010 a 31.10.2013, 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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 639 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, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o teor do processo 
n°. 2021/374713.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNa GaBriEla SaBaa 
SrUr dE aNdradE, matrícula nº. 57192359/2, Enfermeiro, lotada no Hos-
pital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida 
através da Portaria nº. 169 de 30.10.2018, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará n°. 33.736 de 08.11.2018, correspondente ao Triênio de 
03.09.2013 a 02.09.2016, no período de 15.07.2021 a 13.08.2021.
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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 647 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. 
2021/214130.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora dorcKaS JUricK dE PaUla, matrícula nº. 5875986/2, ocupante 
do cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no Hospital regional - Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 08.11.2014 a 07.11.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.06.2021 a 14.07.2021, 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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 646 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. 2021/15767.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora carla BicalHo dE oliVEira, matrícula nº. 57234874/1, cargo 
de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital 
regional - Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
Triênio de 27.12.2010 a 26.12.2013.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.06.2021 a 14.07.2021 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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 032 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 os termos do processo PaE 
nº. 2021/462270.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora irENE BarrETo GoMES PaNToJa, matrícula nº. 57206582/1, 
cargo de Marinheiro fluvial de convés, regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 29.10.2008 a 28.10.2011.
aUToriZar que o servidor 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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 651 de 14 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 2021/364804.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora PaTricia ViEira dE 
SENa, matrícula nº. 57192364/2, cargo Enfermeiro, regime jurídico de Es-

tatutário Efetivo, lotada no Hospital regional de Tucuruí, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 079 de 23/05/2011, 
correspondente ao Triênio de 21.02.2008 a 20.02.2011, no período 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: 14.05.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 662 de 18 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. 
2021/449546.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor lUiZ fErNaNdo coVrE, matrícula nº. 57205074/1, analista de 
Sistemas, lotado no Gabinete do Secretário/cTiS, goze 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 09.10.2014 a 08.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.05.2021 a 01.06.2021, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 653 de 14 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 1883/ 06/12/2017, publica-
da no doE nº. 33517/14/12/2017 e considerando o teor do processo PaE 
nº. 2021/370916.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor clEo raiMUNdo coU-
To da cUNHa matrícula nº. 5154677/1, cargo de administrador, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na divisão de Prestação de con-
tas, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
1883/06.12.2017, publicada no doE nº 33.517/14.12.2017, correspon-
dente ao Triênio de 02.07.2014 a 01.07.2017, 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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 679 de 18 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. 2021/461797.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora lUciaNa dE liMa diaS Prado, matrícula nº. 54197170/2, cargo 
de contador, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de 
Prestação de contas, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao Triênio de 02.05.2017 a 01.05.2020.
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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 671 de 18 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°. 2021/432582.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora SaNdra HElENa SoUZa 
do ValE, matrícula nº. 25747/1, Técnico a, lotada na divisão de Presta-
ção de contas, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria nº. 174 de 19.01.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.472 de 27.01.2021, correspondente ao Triênio de 01.05.2001 
a 30.04.2004, no período de 02.06.2021 a 01.07.2021.
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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 672 de 18 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. 
2021/432582.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora SaNdra HElENa SoUZa do ValE, matrícula nº. 25747/1, Técnico 
a, lotada na divisão de Prestação de contas, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.05.1986 
a 30.04.1989.
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aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.07.2021 a 30.08.2021, no total de 60 (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: 20.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 658498

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 106 de 19 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 Nº 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 
administrativos, 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, a cláusula Sétima do contrato nº 033/2021(caNTÃo 
ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda) e o Mem.97/2021 nos autos do Processo 
n° 2021/ 463075;
r E S o l V E:
designar o servidor riSoNilSoN aBrEU da SilVa, matrícula nº 54195927-
1/SESPA no âmbito da URES/9ºCRS/SESPA e a servidora CRISTIANE AN-
DRÉA OLIVEIRA DA SILVA MESQUITA, matrícula nº 57191719/2 no âmbito 
do centro de atenção Psicossocial-caPSii/9ºcrS/SESPa, para acompa-
nhar, controlar 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 do 9ºCRS/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: 658347

errata
.

errata do 14º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 038/ses-
Pa/2015  Processo: 2021/305744
Protocolo: 657557  doe 34.589 de 20/05/2021
oNde se LÊ: Vigência: 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação.
Leia-se: Vigência: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesa: ariel dourado Sampaio Martins Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 658379

coNtrato
.

contrato nº 040/2021 – Pregão eletrônico nº 043/sesPa/
2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
Valor Global: r$ 450.000,00
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103 / 0132.
contratada: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda
Endereço: Trav. castelo Branco, nº 2028, Bairro do Guamá, cEP 66.063-
000, Belém/Pa.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 658374
contrato nº 043/2021 – Pregão eletrônico nº 043/sesPa/
2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
Valor Global: r$ 562.488,52.
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103 / 0132.
contratada: c J a ParENTE
Endereço: Tv. Pirajá , 538, Bairro Pedreira, cEP 66.095-631, Belém / Pa
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 658382
contrato nº 044/2021 – Pregão eletrônico nº 043/sesPa/
2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
Valor Global: r$ 856.719,00.

dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103 / 0132.
contratada: criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E 
EXPorTaÇÃo lTda
Endereço: Tv. Pirajá , 538, Bairro Pedreira, cEP 66.095-631, Belém / Pa
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 658392

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º termo aditivo ao contrato nº 73/2020- Processo nº 2021/492361
Empresa BElÉM rio SErGUraNÇa EirEli,
DO OBJETO: Remanejamento de um posto de vigilância 24 hs do imóvel 
da SESPa Nível central para o prédio na Travessa Padre Eutíquio, nº 1300, 
Belém/PA, que abrigava a antiga sede da Diretoria de Vigilância em Saúde.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 73/2020.
data da assinatura: 20/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 658195
13º termo aditivo ao contrato nº. 069/2016- Processo: 2021/478085
Empresa E B cardoSo EirEli,
do objetivo: remanejamento de 02 (dois) postos do Núcleo de Esporte e 
lazer (NEl), localizado na Tv. dom romualdo de Seixas, 1215 - Umarizal, 
Belém – Pa para UrE doca e para UrE PEdrEira, pertencentes ao con-
trato 69/2016 – EB cardoSo – EirEli a contar de 08/05/21;
Da Rafificação: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 
069/2016, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 20/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 658201

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 698 de 20 de Maio de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo

99392/1 roSiraM Maria da coNcEiÇÃo 
riBEiro 03.10.1987 a 02.10.1988 07.06.2021 a 06.07.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 
2019/489693.
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 20.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 658420

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 661 de 18 de Maio de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 050/ 17.01.2006, publicado 
no doE nº. 030.605 de 19.01.2006 e considerando o teor do processo nº. 
2021/ 229081.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria nº. 327 de 03.03.2021, publicada no doE 
nº. 34.510 de 08.03.2021, que concedeu licença Prêmio, no período de 
15.04.2021 a 14.05.2021 a servidora liliaNE criSTiNa loPES da SilVa, 
matrícula nº. 54189158/1, Enfermeiro, lotada na divisão de controle de 
doenças Transmissíveis.
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: 20.05.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 658513

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão 
de Processo administrativo de inexecução contratual ciTa a empresa 
Servycon 7 construtora e Serviços ltda. EPP, outrora designada Service 
amazon ltda., cNPJ nº 13.271.415/0001-41, com endereço desconhecido, 
para comparecer perante esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos 
no que concerne à entrega descontínua de materiais de limpeza e atraso 
de salários e benefícios de seus colaboradores, constante no Processo 
administrativo nº 2016/342661, disposto na PorTaria Nº 412, de 
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15/03/2021, doE nº 34.519, de 16/03/2021, Errata publicada no doE 
nº 34.542, de 06/04/21, prorrogado através da PorTaria Nº 449, de 
12/05/21, doE nº 34.582, de 13/05/21, na forma do art. 86 e 87, da lei 
nº 8.666/93 e lei nº 8.972/2020.
a audiência terá lugar no próximo dia 04 de junho de 2021, às 09:00h, na 
sede da referida comissão, sito à Tv. lomas Valentina, nº 2190 – Marco 
– Belém – Pará – cEP: 66093-677, na sala da comissão de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual – cPaic.
Belém, 20 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 658236
citaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão de 
Processo administrativo de inexecução contratual ciTa a empresa d-HoSP 
– distribuidora Hospitalar imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, 
com endereço desconhecido, para comparecer perante esta comissão, a 
fim de prestar esclarecimentos em razão da não entrega de medicamentos 
constante no Processo administrativo nº 2017/407355, disposto na 
PorTaria Nº 242, de 17/02/2021, doE nº 34.496, de 19/02/2021, 
prorrogado através da PorTaria Nº 449 de 12/05/21, doE nº 34.582 de 
13/05/21, na forma do art. 62, 66, 86 e 87 da lei nº 8.666/93 e na lei nº 
8.972/2020.
a audiência terá lugar no próximo dia 04 de junho de 2021, às 09:00h, na 
sede da referida comissão, sito à Tv. lomas Valentina, nº 2190 – Marco 
– Belém – Pará – cEP: 66093-677, na sala da comissão de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual – cPaic.
Belém, 20 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 658230
NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual 
– cPaic, designada pela PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no 
d.o.E. nº 34.338, de 09/09/2020, NoTifica a empresa lifE MEd coM. dE 
Prod. HoSP. E MEd. EirEli, cNPJ nº 34.857.667/0001-27, da instauração 
do Processo administrativo nº 2020/859745, disposto na PorTaria Nº 
421, de 29/03/2021, doE nº 34.539, de 31/03/2021, conforme os fatos 
descritos nos autos do processo supracitado, em razão da entrega parcial 
de equipamentos e mobiliários hospitalares, na forma dos art.s 66, 76 e 87 
da lei nº 8.666/93, da lei nº 9.784/99 e da lei nº 8.972/2020, a qual se 
comprovada, acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, inscul-
pidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e o art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nesta condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por procurador le-
galmente constituído, segundo art. 3º da lei nº 9.784/99. Esta comissão 
encontra-se instalada na Tv. lomas Valentina, n° 2190 – Marco – Belém 
– Pará, telefone (091) 4006-4278, no horário das 09h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min.
Belém, 20 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 658238
Hospital regional Público do Baixo tocantins santa rosa
o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca/SESPa, cNPJ: 05054929/0001-17, torna público que rEcEBEU junto á 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de abaetetuba/SEMEia, a licença 
ambiental de operação N° 17/2021 com Validade até 23/04/2022, sob o 
Número de Processo 0603/2020, datado de 03/11/2020 do HoSPiTal rE-
GioNal SaNTa roSa, situado na rua Joaquim Mendes contente N° 1360, 
Bairro Santa rosa, abaetetuba/Pa.

Protocolo: 658071
cer iV – Bettina de Ferro souza
o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica/SESPa, cNPJ: 05054929/0001-17, torna público que rEcEBEU jun-
to á Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém/SEMMa, a licença 
de Prévia N° 14/2021 e a licença de instalação N° 16/2021 com Valida-
de até 29/04/2023, sob o Número de Protocolo 2020/4472, datado de 
08/09/2020 do cEr iV – BETTiNa fErro dE SoUZa, situado na rua au-
gusto correa N° 01, Bairro do Guamá, Belém/Pa.

Protocolo: 658075
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 053/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 053/SESPa/2021, Processo nº 2019/594842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.582 de 13/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará -SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: ciENTifica MEdica HoSPiTalar lTda., pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.847.837/0001-10, inscrição 
Estadual nº 10.399.060-7, com sede avenida anápolis, s/n, Quadra 29-a, 
Lote 06, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – GO, CEP nº 74.911-360 – Tel. 
(62) 3088-9700 / 3088- 9706, E-mail:faturamento2@cientificahospitalar.
com.br; contato@cientificahospitalar, neste ato representada pelo Sr. SID-
NEY dE caSTro PErEira, portador do rG nº 99372 MT/Go e do cPf nº 
383.337.831-04.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
01 Hidroxicloroquina (Sulfato) 400 Mg comprimido 100.000 r$ 1,48

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658418
citaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão de 
Processo administrativo de inexecução contratual ciTa a empresa lifE 
MEd coM. dE Prod. HoSP. E MEd. EirEli, cNPJ nº 34.857.667/0001-27, 
com endereço desconhecido, para comparecer perante esta Comissão a fim 
de prestar esclarecimentos em razão da entrega parcial de equipamentos 
e mobiliários hospitalares constante no Processo administrativo nº 
2020/859745, disposto na PorTaria Nº 421, de 29/03/2021, doE nº 
34.539, de 31/03/2021, na forma dos art.s 66, 76 e 87 da lei nº 8.666/93, 
da lei nº 9.784/99 e da lei nº 8.972/2020.
a audiência terá lugar no próximo dia xx de junho de 2021, às 09:00h, na 
sede da referida comissão, sito à Tv. lomas Valentina, nº 2190 – Marco 
– Belém – Pará – cEP: 66093-677, na sala da comissão de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual – cPaic.
Belém, 20 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 658450
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 046/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 034/SESPa/2020, Processo nº 2020/62842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 06/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.578 de 10/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTacoES Prado lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, ins-
crição Estadual nº 15.111.990-2, com sede na Travessa castelo Branco, nº 
2028, Guamá, Belém-Pa - cEP: 66. 063-000 – Tel. (91) 3249-7794/3249-
7790 – E-mail: noe@distribuidoraprado.com.br, neste ato representada 
pela Sra. Maria criSTiNa cardoSo Prado PErEira, portadora do rG 
n.º 1547417 SSP/Pa e do cPf nº 370.652.382-53.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
4 desonumabe 60 mg solução injetável Seringa 50 r$ 599,21

15 Propionato de fluticasona 50 mg + xinafoato de salme-
terol 500 mg c/ 60 doses frasco 12000 r$ 134,29

Total da ata de registro de Preços nº. 046/2021: r$ 1.641.440,50 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e um mil, quatro-
centos e quarenta reais, cinquenta centavos).

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658515
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 045/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 034/SESPa/2020, Processo nº 2020/62842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 06/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.578 de 10/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 04.307.650/0015-30, inscrição Estadual n.º 128897, 
com sede na Praça agrícola la Paz Tristante, 144 – Parte 2 – indus-
trial anhanguera – cEP: 06276- 035 – osasco/SP – Tel: (11) 2185-
3440/3437/3431/8171/7601/3436, E-mail: licitacoes@oncoprod.com.br, 
neste ato representada pelo Sra. MariaNa lUcci dE oliVEira, portadora 
do rG nº. 28.797.194-6 e do cPf nº 269.059.828-06.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

11 liraglutida solução injetável Seringa 200 r$ 150,50

16 ritalina 10 mg comprimido 3000 r$ 0,80

17 rivaroxabana 15 mg comprimido 1000 r$ 5,94

18 Undecilato de testosterona 1000 mg im solução 
injetável ampola 300 r$ 165,00

Total da ata de registro de Preços nº. 045/2021: r$ 43.390,00 (Quarenta e três mil, trezentos e noventa reais).

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658495
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 052/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 052/SESPa/2021, Processo nº 2019/594842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.582 de 13/05/2021.
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oBJETo: para futura e eventual aquisição de medicamentos do compo-
nente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), para atender aos 
pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará –SESPa, por 
um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda., pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, 
inscrição Estadual nº 15.111.990-02, com sede Travessa castelo Branco, 
n° 2028, Guamá, Belém-Pa, cEP nº 66.063-000 - Telefone: (91) 3249-
7794/7790 – E-mail: noe@distribuidoraprado.com.br, neste ato repre-
sentada pelo Sr. Maria criSTiNa cardoSo Prado, portadora do rG nº 
1547417 e do cPf/Mf nº 370.652.382-53.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
02 lEVETiracETaM 250 MG comprimido 200.000 r$ 0,82
03 lEVETiracETaM 750 MG comprimido 200.000 r$ 2,48

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658459
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 044/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 034/SESPa/2020, Processo nº 2020/62842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 06/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.578 de 10/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
oNcolÓGicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0012-98, inscrição Estadual n.º 082.411.96-4, 
com sede na rua Tancredo Neves, nº 337, São diogo i, Serra–ES, cEP: 
29.163-267 – Tel: (11) 2185-3440/3437/3431/8171/ 7601/3436, E-mail: 
licitacoes@oncoprod.com.br, neste ato representada pelo Sra. fláVia PE-
rEira SoUSa MacEdo, portadora do rG nº 30.211.931-0 e do cPf/Mf nº 
333.832.238- 09.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
1 ácido Ursodesoxicólico 150 mg comprimido 15000 r$ 2,36
8 levantinibe 4 mg comprimido 1000 r$ 92,58
9 levantinibe 10 mg comprimido 4000 r$ 228,08

Total da ata de registro de Preços nº. 044/2021: r$ 1.040.300,00 (Hum milhão, quarenta mil e trezentos reais).

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658460
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 047/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 034/SESPa/2020, Processo nº 2020/62842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 06/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.578 de 10/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTa-
ÇÃo lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 05.106.015/0001-52, inscrição Estadual nº 06.666.963-4, com sede 
na rua Herbene, nº 471, Messejana, fortaleza-cE - cEP: 60.842-120 - 
PaBX: (85) 3077-8650 / 8660 - faX: (85) 3077- 8651 – E-mail: licita-
cao@callmedce.com.br, neste ato representada pelo Sra. lorENa araÚJo 
dE aNdradE, portadora do rG nº 2001010201202 SSP/cE e do cPf Nº 
002.787.923-24.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
5 doxazosina 2 mg comprimido 2.000 r$ 0,20
13 Pirfenidona 267 mg cápsula 50.000 r$ 29,00
20 Venlafaxina 37,5 mg comprimido 1.000 r$ 0,45
21 Venlafaxina 75 mg comprimido 1.000 r$ 0,75

Total da ata de registro de Preços nº. 047/2021: r$ 1.451.600,00 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, 
seiscentos reais).

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658531
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 048/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 034/SESPa/2020, Processo nº 2020/62842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 06/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.578 de 10/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos.

ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: Elfa MEdicaMENToS lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 09.053.134/0002-26, inscrição Estadual nº 
161944906, com sede na rua Projetada, nº 106, Sítio athayde, lote d, 
Sala 03, Praia de Jacaré, cabedelo – PB - cEP: 58.100-976 – Tel: (83) 
2106-2500 – fax: (83) 2106-2526 - E-mail: licitacao@grupoelfa.com.br, 
neste ato representada pelo Sr. fEliPE dE araÚJo GoMES, portador do 
rG nº 1029018353 Md/cE e cPf nº 011.268.083-69.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
12 omalizumabe 150 Mg Solução injetável frasco-ampola 1.000 r$ 1.728,97
14 Pradaxa 150 Mg cápsula 2.000 r$ 2,96

Total da ata de registro de Preços nº. 048/2021: r$ 1.734.890,00 (Hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, 
oitocentos e noventa reais).

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658541
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 049/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 034/SESPa/2020, Processo nº 2020/62842, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 06/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.578 de 10/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: ProfarMa SPEcialTY S.a, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 81.887.838/0007-36, inscrição Estadual nº 
082.851.68-9, com sede na rua José oswaldo darwich, nº 239, Quadra 
02, lote 10, Bairro: civit i, Serra - Espírito Santo – cEP nº 29.169-025 – 
Tel. (011) 3572-3541 / 5054-9199 – E-mail: licitacao@profarmaspecialty.
com.br, neste ato representada pelo Sr. rENaTo dE PaUla BaPTiSTa, por-
tador do rG nº 9.370.756-7 e cPf nº 055.920.159-17.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
2 Brentuximabe Vedotina 50 mg Solução injetável frasco 12 r$ 13.919,75
19 Vedolizumabe 300 mg Solução injetável frasco-ampola 12 r$ 11.815,83

Total da ata de registro de Preços nº. 049/2021: r$ 308.826,96 (Trezentos e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais, e 
noventa e seis centavos).

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658546

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aBertUra Nº 06 de 20 de Maio de 2021
iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo No coNtroLe 
do cÂNcer (ca) de MaMa e coLo de Útero coM ÊNFase Na 
coLeta do PccU e eXaMe cLÍNico da MaMa
a diretora da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “dr. Ma-
nuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada à Secretaria de Estado de Saú-
de Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais, torna público as ins-
crições para o Curso de Atualização no Controle do Câncer (CA) de Mama 
e colo de Útero com Ênfase na coleta do PccU e Exame clínico da Mama.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização 
no Controle do Câncer (CA) de Mama e Colo de Útero com Ênfase na Coleta 
do PccU e Exame clínico da Mama, destinado a enfermeiros das regiões 
de Saúde Marajó i e ii que atuam no Sistema Único de Saúde.
2- do cUrso
2.1 O Curso de Atualização no Controle do Câncer (CA) de Mama e Colo de 
Útero com Ênfase na coleta do PccU e Exame clínico da Mama, tem carga 
horária de 40 horas, sendo 24h de teoria e 16h de prática;
2.2 o curso terá 2 (duas) turmas;
2.3 o curso será realizado no período de 21 a 25 de Junho de 2021 para 
as duas turmas;
2.4 as aulas acontecerão na modalidade presencial no município de Belém, 
em horário integral de 08h às 18h, conforme anexo i.
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ser enfermeiro(a) da Secretaria Municipal de Saúde ou do centro 
regional de Saúde;
3.1.2 desenvolver sua atividade na atenção Básica ou no atendimento à 
saúde da mulher no SUS.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br;
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4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir do dia 21 de Maio a 11 de 
Junho de 2021, conforme o funcionamento da ETSUS/Pa, de segunda a 
sexta de 08:00h às 17:00h;
4.4 as inscrições poderão ser enviadas por meio eletrônico para o email: 
inscricoesetsuspa@gmail.com ou entregue na Secretaria Escolar da ET-
SUS/Pa, situada à Travessa Estrella nº 2342- Marco - cEP: 66.080.471
4.5 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.5.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.5.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.5.3 cópia do rG;
4.5.4 cópia do cPf;
4.5.5 cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEc.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 42 vagas sendo 21 discentes em cada turma.
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste Edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 a ETSUS/Pa, não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 20 de Maio de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa “dr. Manuel ayres”

aNeXo i
LocaL, PerÍodo e distriBUiÇÃo de VaGas do cUrso

região de Saúde local do curso Período do curso centro regional de Saúde/ 
Município

Vagas ofer-
tadas

Marajó i
(7º crS)

aulas Presenciais
Travessa da Estrella nº 

2342 – Marco
cEP: 66.080-471

21 a 25/06/2021

crS 01
afuá 02

chaves 02
cachoeira do arari 02

Muaná 02
Ponta de Pedras 02

Santa cruz do arari 02
Soure 03

Salvaterra 03
São Sebastião da Boa Vista 02

ToTal: 21
 

região de Saúde local do curso Período do curso centro regional de Saúde/ 
Município

Vagas ofer-
tadas

Marajó ii
(8º crS)

aulas Presenciais 
Travessa da Estrella nº 

2342 – Marco
cEP: 66.080-471

21 a 25/06/2021

crS 01
anajás 02
Bagre 03
Breves 04

curralinho 03
Gurupá 03
Melgaço 03
Portel 02

Total: 21

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoME:
 2. SEXo:  M (  )  f ( )

3. c. idENTidadE:
 

4. ÓrGÃo EXPEdidor:
 

5. NaSciMENTo:
 

6. cPf:
 

7. ENdErEÇo:
 

8. Bairro:
 

9. cEP.:
 

10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
 

11. foNE:
 

12. E-Mail:
 

13.  EScolaridadE: GradUaÇÃo
14.  PÓS-GradUaÇÃo:
 

15.NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
 ( ) SiM  ( ) NÃo
QUal:  

16. carGo/fUNÇÃo:
 

17. MaT. fUNcioNal:
 

18. local dE loTaÇÃo:
 

19. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
 

20.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: ( ) EfETiVo  ( ) TEMPorário ( )carGo coMiSSioNado
 

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido  pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência nas discipli-
nas do curso/capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em 
lista de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médico 
para justificar falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Belém,  de  de 2021.

 _______________________________ _________________________
  Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante

aNeXo iii
 decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro  que  o servidor (a) lotado (a) no Setor do (a)  tem disponibilidade 
para participar do Curso de Atualização no Controle do Câncer (CA) de 
Mama e colo de Útero com Ênfase na coleta do PccU e Exame clínico da 
Mama, com liberação para cumprir a carga horária de 40 horas, durante o 
período de  a  de 2021.
Belém,______ de  de 2021.
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do centro regional ou Município 
de origem.

Protocolo: 658134

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 318 de 20 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) KEllY criSTiaNE dE SoUSa GaMa coSTa matrícu-
la 57176025-1 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao 08.01.13 a 07.01.16.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.06.21 a 14.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658209
Portaria Nº. 319 de 20 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria do Socorro MaScoTE MoNTEiro matrícu-
la 54191468-1 cargo de aGENTE dE arTES PraTicaS regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao 19.08.08 a 18.08.11.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.07.21 a 13.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658331

.

.

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 195 de 18 de MarÇo de 
2021, publicada no diÁrio oFiciaL N° 34.525 de 19 de Mar-
Ço de 2021, coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) SErGio daMiao carValHo Maia, matrí-
cula 724602-1 cargo de aGENTE dE SaUdE regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS aMaZoNia 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.00 a 12.06.03.
onde se lê Período 05.04.21 a 03.06.21 no total de 60 (sessenta) dias.,
Leia-se Período de  10.05.2021 a 08.07.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 20.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658343
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oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 249, de 20 de maio de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e
coNSidEraNdo o sobrestamento do Processo administrativo disciplinar 
n.º 2018/486563, instaurado pela Portaria n.º 186, de 04 de abril de 2019, 
publicada no doE n.º 33.547, de 09 de abril de 2019, prorrogada através 
da Portaria n.º 409, de 11 de junho de 2019, publicada no doE n.º 33.894, 
de 12 de junho de 2019, sobrestado através da Portaria n.º 528, de 27 de 
junho de 2019, publicada no doE n.º 33.906, de 28 de junho de 2019, 
em desfavor da servidora a. M. P. da r., ocupante do cargo de agente de 
Artes Práticas, lotado (a) na URE Marcelo Cândia/1º CRS/SESPA, matrícula 
funcional n.º 5154383/1, para apurar suposto abandono de cargo público, 
que se comprovado constitui transgressão disciplinar ao artigo 177, incisos 
i e Vi, e artigo 178, inciso XVii, caracterizando o disposto no artigo 190, 
inciso iii, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo os argumentos contidos no memorando n.º 230/2021, de 
20/05/2021, emitido pela comissão de Pad/1º crS/SESPa;
rESolVE:
dETErMiNar a suspensão do Sobrestamento do Processo de Pad acima 
mencionado, para o prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, em 20/05/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 658217
Portaria Nº. 317 de 20 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dESiGNar, a (o) servidora (o) Maria do roSário dE fáTiMa arraiS, 
Matrícula 5134412-1, Enfermeiro, para responder interinamente pela  UrE 
MarcEllo cÂNdia, unidade de abrangência deste 1°crS, a contar de 
21.05.2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 20.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658280

.
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diÁria
.

Portaria Nº 339 de diária de 20/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de uma capacitação em 
Belém.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém – Pa, Brasil.
Período: 27/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 658190
Portaria Nº 338 de diária de 20/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de uma capacitação em Belém (lacEN) em teste rápi-
do canino e humano para leishmaniose.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém- Pa- Brasil/ Período: 27/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidores: Maria do Socorro Portela de Jesus | cPf: 740.937.622-87 | 
Matrícula: 57205650 / cargo: agente de Endemias.
luiz Vieira da costa | cPf: 212.423.722-53  | Matrícula: 0505198  |  car-
go: Técnico de laboratório.
ana Patrícia da Gama Bittencourt  | cPf: 633.538.062-53  | Matrícula:  
57190872 cargo:  Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 658182

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 244 03 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar participar de reunião com a coordenação estadual de 
oncologia, treinamento sobre a nova versão do sistema de informação do 
câncer de colo de útero e mama. SISCAM.
origem: capanema/Pa - destino (s): BElÉMPa

Nome do Servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

Período: 24 E 25/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 245 03 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para participar de reu-
nião com a coordenação estadual de oncologia, treinamento sobre a nova 
versão do sistema de informação do câncer de colo de útero e mama. 
SiScaM.
origem: capanema/Pa – destino (s): BElÉMPa

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: Período: 24 E 25/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 658171
Portaria Nº 258 05 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar capacitação das equipes e visita técnica de certificação 
para habilitação de ponto de coleta do programa de triagem neonatal nas 
USf NaNÃ, USf MiMi, USf JUrUSSaca e USf Vila doS NEVES e monito-
ramento do PSE e Saúde Bucal.
origem: capanema/Pa - destino (s): TracUaTEUa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga
Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

Período: 17 a 19/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 259 05 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar capacitação 
das equipes e visita técnica de certificação para habilitação de ponto de 
coleta do programa de triagem neonatal nas USf NaNÃ, USf MiMi, USf 
JUrUSSaca e USf Vila doS NEVES e monitoramento do PSE e Saúde 
Bucal,
origem: capanema/Pa – destino (s): TracUaTEUa/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: Período: 17 a 19/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 658144
Portaria Nº 243 05 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar visita técnica junto a equipe e avaliação do programa 
Saúde Mental.
origem: capanema/Pa - destino (s): ourem/Peixe-Boi/Nova Timboteua/
Santa luzia do Pará/Santarém Novo/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Janni lucci oliveira Soares 5571731-4 comissionado
almicélia Souza de araujo 5472288-3 assistente Social

Período: 17 a 21/05/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 244 05 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para visita técnica junto 
a equipe e avaliação do programa Saúde Mental.
 origem: capanema/Pa – destino (s): ourem/Peixe-Boi/Nova Timboteua/
Santa luzia do Pará/Santarém Novo/Pa

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

Período: Período: 17 a 21/05/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
 ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 658222
Portaria Nº 248 10 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar ações Educativas e controle da coVid-19. Em parceria 
com a ViSa municipal, nas vilas, povoados e demais localidades no referido 
município.
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origem: capanema/Pa - destino (s): SaNTa lUZia do Pará/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física
ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública

José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

Período: 25 E 28/05/2021 Quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diária
Portaria Nº 249 10 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para Ações Educativas 
e controle da coVid-19. Em parceria com a ViSa municipal, nas vilas, 
povoados e demais localidades no referido município.
origem: capanema/Pa – destino (s): SaNTa lUZia do Pará/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período: Período: 25 E 28/05/2021 Quantidade: 2,0 (duas) diárias
 ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 658205
Portaria Nº 254 11 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar levantamento dos veículos do 4º crS, assim como lo-
calizar veículos e outros equipamentos que estão emprestados ou cedidos 
para esses Municípios no combate as endemias e que ainda estão lotados 
na sede do 4º crS-capanema.
 origem: capanema/Pa - destino (s): aUGUSTo/corrEa/BraGaNÇa/Pri-
MaVEra/QUaTiPUrÚ/TracUaTEUa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio de Jesus Sousa aguiar 0505137 ag. de Saúde Publica
Sebastiao célio Pereira da Silva 57206719-1 ag. artes Práticas

Período: 24 a 26/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 255 11 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, levantamento dos veícu-
los do 4º crS, assim como localizar veículos e outros equipamentos que 
estão emprestados ou cedidos para esses Municípios no combate as ende-
mias e que ainda estão lotados na sede do 4º crS-capanema.
origem: capanema/Pa – destino (s): aUGUSTo/corrEa/BraGaNÇa/Pri-
MaVEra/QUaTiPUrÚ/TracUaTEUa/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
antonio Soares Meneses 0505329 Motorista

Período: Período: 24 a 26/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 658242

.
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Portaria Nº 176 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉcNica Na SEPlad, coM a fiNa-
lidadE dE BUScar iNforMaÇÕES E ESclarEcEr dÚVidaS QUaNTo ao 
PaTriMÔNio dE BENS iMoVEiS dE rESPoNSaBilidadE do 5ºcrS/SESPa.
PErÍodo: 21/05/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

PEdro PaUlo SoUZa da SilVa 1087120 aUX. adMiNiSTraTiVo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 658457

Portaria Nº 177 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉc-
Nica Na SEPlad, coM a fiNalidadE dE BUScar iNforMaÇÕES E ES-
clarEcEr dÚVidaS QUaNTo ao PaTriMÔNio dE BENS iMoVEiS dE rES-
PoNSaBilidadE do 5ºcrS/SESPa.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 21/05/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra

Protocolo: 658466
Portaria Nº 174 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E SUPErViSÃo daS aÇÕES daS 
EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia.
PErÍodo: 24 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNÓPoliS.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
EliZaNGEla coSTa alVES 59562781 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 658488

Portaria Nº 175 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo da coordENaÇÃo ESTadUal, 
Na aValiaÇÃo doS iNdicadorES EXaNTEMaTicoS (SaraMPo E rUBE-
ola), aValiaÇÃo da corrEÇÃo daS iNcoNSiSTÊNciaS do BaNco, VE-
rificaÇÃo do flUXo dE aTENdiMENTo E laBoraTÓrio.
PErÍodo: 24 a 27/05/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa E MÃE do rio-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
EdiNa araÚJo GoNÇalVES 571744831 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 658476

Portaria Nº 173 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Na SEcrETaria dE SaÚdE Para 
SUPErViSioNar, acoMPaNHar E aUXiliar Na aliMENTaÇÃo do SiS-
TEMa diGiSUS.
PErÍodo: 24 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): iPiXUNa do Pará.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
Maria dE NaZarE oliVEira E SoUZa 51450311 aUXiliar dE SaÚdE

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 658497
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 66 de 19 de Maio de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
EllEN GUSMÃo BarBoSa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  – 
Mat.57206178 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  010300000  339033 56,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para
o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Junior.
Portaria:  67 dE 19 dE Maio dE 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
aMarildo da foNSEca MacEdo  -  odoNTÓloGo –  Mat. 0720917/10
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  010300000  339033 570,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre para
os municípios de cachoeira do arari e Salvaterra.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Junior.

Protocolo: 658274

diÁria
.

Portaria N° 64 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572061781 / EllEN GUSMao BarBoSa / 751.214.842-91
oBJETiVo: SUPErViSÃo TÉcNica, daS aÇÕES oPEracioNaiS do PEcd 
(ProGraMa ESTadUal dE coNTrolE da dENGUE), SiSPNcd (SiSTEMa 
do ProGraMa NacioNal dE coNTrolE da dENGUE),SiNaN - dENGUE 
oNliNE, coNforME croNoGraMa EM aNEXo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
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Portaria N° 65 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572062301 / aNdrE aUGUSTo coUTiNHo da coSTa / 762.593.582-53
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo Na SUPErViSÃo TÉcNica, daS 
aÇÕES oPEracioNaiS do PEcd (ProGraMa ESTadUal dE coNTrolE 
da dENGUE), SiSPNcd (SiSTEMa do ProGraMa NacioNal dE coNTro-
lE da dENGUE), SiNaN - dENGUE oNliNE, coNforME croNoGraMa 
EM aNEXo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 68 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 10/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: rEaliZar “iN loco” oriENTaÇÃo E aValiaÇÃo doS iNdica-
dorES do ProGraMa PrEViNE BraSil coNforME a PorTaria (Nº1740 
dE 10/07/2020), daNdo coNTiNUidadE No ProJETo E-SUS EM aÇÃo 
E Na oPorTUNidadE EXEcUTar aÇÕES rElacioNadaS ÀS HEPaTiTES 
ViraiS, oPorTUNiZaNdo iNforMaÇÕES acErca da PrEVENÇÃo ÀS 
HEPaTiTES ViraiS, iST’S. iNcENTiVar a PoPUlaÇÃo QUaNTo ao USo 
do PrESErVaTiVo E rEaliZaÇÃo dE TESTES ráPidoS dE HEPaTiTES 
ViraiS, SÍfiliS E HiV/aidS,NoS MUNicÍPioS dE cacHoEira do arari 
ESalVaTErra.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 69 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 10/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5347637 / JUraNEidE GoMES da SilVa / 245.131.562-87
oBJETiVo: rEaliZar “iN loco” PalESTraS SoBrE aS HEPaTiTES Vi-
raiS, SÍfiliS, HiV/aidS, dar iNforMaÇÕES SoBrE o SiSTEMa E-SUS 
NoS PrEENcHiMENToS daS ficHaS dE ProdUÇÃo diária doS SEr-
VidorES, daNdo No ProJETo E-SUS EM aÇÃo E Na oPorTUNidadE 
EXEcUTar aÇÕES rElacioNadaS ÀS HEPaTiTES ViraiS, oPorTUNiZaN-
do iNforMaÇÕES acErca da PrEVENÇÃo ÀS HEPaTiTES ViraiS, iST’S. 
oriENTar a PoPUlaÇÃo QUaNTo ao USo do PrESErVaTiVo E rEali-
ZaÇÃo dE TESTES ráPidoS dE HEPaTiTES ViraiS, SÍfiliS E HiV/aidS, 
NoS MUNicÍPioS dE cacHoEira do arari E SalVaTErra.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 70 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 10/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
oBJETiVo: coordENar a EQUiPE NaS aTiVidadES ProGraMadaS NoS 
MUNicÍPioS SoBrE a oPEraÇÃo E-SUS EM aÇÃo E aValiaÇÃo doS iN-
dicadorES dE SaÚdE do MiNiSTÉrio da SaÚdE, iNcENTiVar a Po-
PUlaÇÃo QUaNTo ao USo do PrESErVaTiVo, rEaliZaÇÃo dE TESTES 
ráPidoS dE HEPaTiTES ViraiS, SÍfiliS, HiV/aidS, No PErÍodo dE 
31/05/2021 a 10/06/2021, NoS MUNicÍPioS dE cacHoEira do arari 
E SalVaTErra.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 658277
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diÁrias
Portaria Nº123 de 17 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Participar de treinamento sobre os programas de Vigilância em 
Saúde ambiental desenvolvidos no Estado
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 06/06/2021 a 11/06/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Sheyla cristina furtado Pereira
cPf: 415.664.672-68
Matrícula: 5900719
cargo: Técnico de Enfermagem.
Marli Miranda
cPf: 206.352.062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnico de Enfermagem
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658169
Portaria Nº 121 de 17 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar Assessoramento e Monitoramento nas Ações de Vigilân-
cia Epidemiologica no Enfretamento da Pandemia da coVid -19.
origem: Santarém/ Pa- Brasil

destino: rurópolis e Placas/ Pa – Brasil
Período: 07/06/2021 a 12/06/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
rilda célia da Silva Jati Souza,
cPf: 442.325.352-68
Matricula: 54189018/1
cargo: Nutricionista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658119
diÁrias
Portaria Nº 122 de 17 de Maio 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar assessoramento e Mo-
nitoramento nas Ações de Vigilância Epidemiológica no Enfretamento da 
Pandemia da coVid.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis e Placas/ Pa – Brasil
Período: 07/06/2021 a 12/06/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658120

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

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: agua azul do Norte
objetivo: conduzir os Técnicos da divisão Técnica
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.
rEPUBlicado Por TEr Saido iNcorrETo No doE 34.588 de 19.05.2021

Protocolo: 658066
Portaria nº 251 de 20 de Maio de 2021
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667
cPf: 973.186.982-49.
Nome: Edilene Maria caldas dos Santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/ Siape: 0094420-014.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 24 à 28.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
Destino: Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu.
Objetivo: Justifica-se a visita nos municípios de Ourilândia do Norte, Tucu-
mã e São felix do Xingu, em conjunto com equipe do cErEST – Estadual 
realizar a implantação da referencia técnica municipal e palestra sobre o 
coVid-19 como doença ocupacional, o direito previdenciário e trabalhista 
e sobre saúde mental dos servidores da saúde da atenção Básica
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 658240

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

LiceNÇa PrÊMio:
Portaria Nº 20 de 20 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora EliSaBETH frEiTaS GoNÇalVES, Matricula nº 
5115272/1, ocupante do cargo de aUX. iNforMáTica, lotada no Escritório 
regional/13ºcrS, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01 de 
Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao triênio 06 de Novem-
bro de 2007 a 05 de Novembro de 2010.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE. 20.05.2021
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 658410



 diário oficial Nº 34.590  27 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

Na Portaria N° 147/1987 – dG de 17/09/1987, que trata da ad-
missão a partir de 15/08/1987 de MarY ToKUHaSHi oTa, no cargo de 
Enfermeiro, para desempenhar as funções pertinentes ao mesmo, com lo-
tação no departamento de Enfermagem deste Hospital.
oNde se LÊ: admitir em 15/08/1987
Leia-se: admitir em 15/09/1987

Protocolo: 658542

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 056/2020-
HoL
data assinatura:19/05/2021
Processo nº:2020/1042479
Justificativa: ProrroGar a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
Valor Total do aditivo: r$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais)
orçamento: 10.126.1508.8238.3390.40 fonte: 0103/0269
contratado NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 658040

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
contrato administrativo nº 59/2021 - HoL
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 657394, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.588 de 19/05/2021, que trata do Contrato Admi-
nistrativo nº 059/2021-Hol, para com a empresa fraNciSco idoMarK 
daMaScENo – ME,
Belém, 20 de Maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 658279
torNar seM eFeito
Portaria Fiscal de contrato nº 280/2021 – GaB/dG/HoL, que desig-
na os fiscais do Contrato nº 059/2021, firmado com a empresa FRANCISCO 
idoMarK raBElo daMaScENo - ME.
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 657400, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34588 de 19/05/2021, que trata da PORTARIA DE FIS-
cal dE coNTraTo Nº 280/2021 – GaB/dG/Hol, em razão, de alteração 
do nome da empresa vencedora do certame.
Belém, 20 de Maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 658329

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 375/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o E - protocolo nº 2017/75218
rESolVE:
SUBSTITUIÇÃOdo fiscal do referido contrato, passando a ser fiscal a ser-
vidora GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE, enfermeira, Matrícula 
nº 54184212, lotada na assessoria de controle de infecção Hospitalar-a-
ciH, contato através do fone 4009- 2206 e email: fscmpa@santacasa.pa.
gov.br para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº146/2017, firmado 

pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a EMPrESa 
NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda - EPP, cNPJ nº05.972.711/0001-
41, para serviços de controle integrado de pragas e vetores-desinfetização, 
desratização, descupinização, incluindo controle de pombos (columba lí-
via), com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos nos am-
bientes internos e externos;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 658328
Portaria Nº 372/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/436703
rESolVE:
dESiGNara servidora lÍliaN roSa SaraiVa MiraNda, matrícula nº 
54193892/2, ocupante do cargo de Engenheira de Segurança do Traba-
lho, lotada na cSaT-coordENaÇÃo dE SEGUraNÇa do TraBalHo, (91) 
4009-2256 e do E-mail: fscmpa@santacasa.pa.gov.br; para exercer o en-
cargo de Fiscal do Contrato nº066/2021, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa Nor-
TE ProTEÇÃo lTda - ME, cNPJ nº 17.946.404/0001-75, para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE PrEVENÇÃo E coMBaTE a iNcÊNdio;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 658346
Portaria Nº 370/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são confe-
ridas pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE 
n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor do servidor lUciaNo aUGUSTo 
faial NUNES , ocorrido em 06 de Maio de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília do servidor lUciaNo aUGUSTo faial NUNES, id. funcional nº 
57198425/1, Médico Pediatra, lotado na Gerência de Pediatria, no período 
de 05/05/2021 a 12/05/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 01 
55 2021 4 00440 092 0173130 42.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 06/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 658452
Portaria Nº 363/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são confe-
ridas pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE 
n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora aNdrEa VilHENa 
forMiGoSa, ocorrido em 27 de abril de 2021, e especialmente o que dis-
põe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora aNdrEa VilHENa forMiGoSa, id funcional nº 57193140/1, 
fisioterapeuta, lotada na Gerência do Núcleo de Biopsicossocial, no período 
de 27/04/2021 a 04/05/2021, conforme certidão de Óbito nº 021121 01 
55 2021 4 00022 047 0006347 31.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 27/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 658443

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): dEBora da SilVa MENdoNca
id. fUNcioNal:5955243/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 01/03/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2020/883921
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 19 de maio de 2021.

Protocolo: 658481
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.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 361/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/247594;
coNSidEraNdo que a servidora Maria JoSE doS SaNToS alVES encon-
tra-se afastada em virtude da instauração do processo de aposentadoria 
através do nº 2021/492338.
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora Maria JoSE doS SaNToS alVES, id. funcional 
nº 5182433/1, agente de artes Práticas, lotada na coordenação de Proces-
samento de roupas, 120 (cento e Vinte) dias de licença Prêmio para se-
rem usufruídos no período de 17/05/2021 a 13/09/2021, referente aos tri-
ênios 13/09/2012 a 12/09/2015 e 13/09/2015 a 12/09/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 658461

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 367/2021 – GaPe/GP/FscMP, de 19 de Maio de 
2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/517094;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº796/2019 - GaPE/GP/fS-
cMP, de 10/09/2019, que nomeou a comissão SEPSE da fScMP;
2. NoMEar osservidores abaixo relacionados para compor a referi-
da comissão SEPSE da fScMP:

MEMBroS carGo loTaÇÃo

SalMa BriTo SaraTY MÉdico GNEo

Marilia GaBriEla QUEiroZ da lUZ MÉdico GToc

carMEN aNGElica da SilVa PEiXoTo ENfErMEiro TriaGEM

PaUlo HENriQUE SEaBra dE fariaS MÉdico aciH

carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa farMacÊUTico GaSf

BENEdiTa lEida MarTiNS rodriGUES ENfErMEiro GENf

MicHElE dE PiNHo BarrEiroS ENfErMEiro coPP

fraNciSco oTaVio alVES cordEiro ENfErMEiro GMEd

MarY lUcY fErraZ Maia fiUZa dE MElo MÉdico GPEd

NElMa dE JESUS NoGUEira MacHado MÉdico GMEd

NorMa SUElY dE carValHo foNSEca aSSUNcao MÉdico dTaS

GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE ENfErMEiro GMEd

clElia aNdradE SalUSTriNo ENfErMEiro co / PPP

rodriGo BoNa MaNEScHY MÉdico GMEd

SorlaNdia do Socorro SoUSa dE oliVEira ENfErMEiro dTaS

ciNTHYa fraNciNETE PErEira PirES farMacÊUTico GaSf

GlENda lUciaNa coSTa BraGa farMacÊUTico caaf

HEldEr coSTa iKEGaMi MÉdico Gcir

MariaNa SarKiS MUllEr da SilVa farMacÊUTico GlaB

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 658490

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 650694, 
Diário Oficial nº 34.569 de 30/04/2021
Termo aditivo: 3
contrato: 154/2018/fScMP
oNde se LÊ: data assinatura: 23/04/2021
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual no período compreendido entre 25/04/2020 a 25/04/2021.
Leia-se: data assinatura: 23/04/2021
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual no período compreendido entre 26/04/2021 a 26/04/2022.

Protocolo: 658336

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 066/2021
Exercício: 2021
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PrEVENÇÃo E coMBaTE a iNcÊN-
dio
Valor: r$ 560.000,00
data de assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 20/05/2022
PE SrP 001/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/436703
orçamento:fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 1 
0.122.1297.8338;
foNTES dE rEcUrSo: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008102, 0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos su-
peravits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339039;
contratado: NorTE ProTEÇÃo lTda ME, cNPJ/Mf nº 17.946.404/0001-
75;
Endereço: rodovia augusto Montenegro, conj.: orlando lobato, rua Netu-
no, Q a nº 113 - Bairro: Parque Verde - cEP.: 66.635-460, E-mail: proje-
tos@norteprotecao.com.br,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658340

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 366/2021 – caPe/GP/FscMP, de 18 de Maio de 
2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/532168;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de ValdEcira corrEa araU-
Jo, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na UTi adulto da coordenação 
UTi adulto - cUTa, Matricula nº. 57193069/1, concedida de 02/06/2021 a 
01/07/2021, conforme PorTaria Nº 311/2021 - caPE/GP/fScMP, publica-
da no doE Nº. 34.580 de 11/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 658500

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 043/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
- fScMP, Processo nº 898105/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 14/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 18/05/2021 a 18/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ENcarTE:

Tca farMa coMÉrcio lTda, com sede em JacarEPaGUa/rJ, na av. dos Mananciais, nº 1280, Bairro: Taquara, 
cEP: 22.720-410, Telefone: (21)2456-7007, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 73.679.623/0001-06, e-mail: tcafar-

ma2018@gmail.com

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

15 ToBraMiciNa 0,3% SolUÇÃo ofTalMi-
CA 5ML + BATOQUE GOTEJADOR BraiNfarMa 600/ fraSco 10,50 6.300,00

Valor GloBal: r$: 6.300,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658065

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 039/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
- fScMP, Processo nº 898105/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 14/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 17/05/2021 a 17/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ENcarTE:
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alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com sede em ananindeua/Pa, na Estrada do curuçamba, nº 50, 
Bairro curuçamba, cEP: 67146-263, Telefone: (91) 3282-0206, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 21.581.445/0001-82, 

e-mail: altamedltda@gmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

01

aZiTroMiciNa 200MG/5Ml, PÓ Para 
SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 900MG + 
FRASCO DILUENTE PARA 22,5ML + COPO-

MEdida oU colHEr MEdida., ProcEdENcia: 
NacioNal, rEGiSTro MS:1256801850081. 

ModElo: cX c/ 50 fr - 15Ml

PraTi doNadUZZi/ 
PraTi doNadUZZi 750/ fraSco 10,24 7.680,00

08

NEOMICINA SULFATO 5MG/G+ BACITRACINA 
ZiNcica 250Ui/G, PoMada, BiSNaGa coM 
10G., ProcEdENcia: NacioNal, rEGiSTro 
MS:1256801280064 ModElo: cX c/ 200 BG

PraTi doNadUZZi/ 
PraTi doNadUZZi

1.800/ BiS-
NaGa 2,14 3.852,00

09

NiSTaTiNa 10.000 Ui/Ml, SUSPENSÃo 
oral, fraSco coM 50Ml, ProcEdENcia: 

NacioNal, rEGiSTro MS: 1256800260051 . 
ModElo: cX c/ 200 fr

PraTi doNadUZZi/ 
PraTi doNadUZZi

1.050/ 
fraSco 4,17 4.378,50

13

SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML + TRIMETO-
PriMa 40MG/Ml, SUSPENSÃo oral, fraSco 
DE VIDRO ÂMBAR COM 100ML+ COPO-MEDI-
da oU colHEr MEdida., ProcEdENcia: Na-
cioNal, rEGiSTro MS: 1023510480076 Mo-

dElo: cX c/ 60 fr

EMS/EMS S.a 300/ fraSco 4,74 1.422,00

Valor GloBal: r$: 17.332,50

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658064

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº27/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
047/2020 - fScMP, Processo nº 2020/49154, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 04/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TEcNico HoSPiTalar-SoNdaS di-
VERSAS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especifica-
ções constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/05/2021 a 04/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ENcarTE:

 f.cardoSo E cia lTda, com sede em: rua João Nunes de Souza, N°125, Bairro: águas Brancas, cep: 67.033-030, 
ananindeua Pa, Telefone: (91) 3202-1344, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 04.949.905/0001-63, e-mail: licitaçao@

shoopingdasaudeonline.com.br
item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor Total

16 TUBo ENdoTraQUEal,MaTErial PVc ,ModElo cUrVa 
MaGill,caliBrE 3,5,TiPo PoNTa c/PoNTa diSTal Solidor 50

 
4,70

 
235,00

 

17
TUBo ENdoTraQUEal,MaTErial PVc SilicoNiZado,-
ModElo cUrVa MaGill,caliBrE 4,0,TiPo PoNTa c/

PoNTa diSTal

Solidor
 300 5,40 1.620,00

18
TUBo ENdoTraQUEal,MaTErial PVc,ModElo cUrVa 

MaGill,caliBrE 4,5,TiPo PoNTa c /PoNTa diSTal 
aTraUMaTica E orifÍcio MUrPHY,coMPoNENTE 1

Solidor 300 5,40 1.620,00

19
TUBo ENdoTraQUEal,MaTErial PVc,ModElo cUrVa 

MaGill,caliBrE 2,0 TiPo PoNTa c/PoNTa diSTal aTraU-
MaTica,coMPoNENTE 2

Solidor 100 4,60 460,00

Total Geral r$ 3.935,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658560

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº24/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
047/2020 - fScMP, Processo nº 2020/49154, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 04/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TEcNico HoSPiTalar-SoNdaS di-
VERSAS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especifica-
ções constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/05/2021 a 04/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ENcarTE:

J.l doS SaNToS coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES EPP, Bairro coqueiro, cEP: 67.120-370, ananindeua /Pa, 
Telefone: (91) 3014-1203 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 83.880.294/0001-10, e-mail: jlhospitalar@gmail.com .

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor Total

06 caTETEr UrETral,dEScarTáVEl,dUPlo J,iN-
TErNo 3,0frx 14cm

iNdoVaSiVE/
MEdical BraZil 25 528,00 13.200,00

11 KiT dilaTador c/6 PEÇaS P/NEfroSToMia iNdoVaSiVE/
MEdical BraZil  10 458,69 4.586,90

Total Geral r$ 17.786,90

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658563

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº25/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
047/2020 - fScMP, Processo nº 2020/49154, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 04/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TEcNico HoSPiTalar-SoNdaS di-
VERSAS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especifica-
ções constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 05/05/2021 a 05 /05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

ENcarTE:
E.r TriNdadE- EPP,rua São francisco N°1104, Bairro Juazeiro, cEP: 68.790-000, Santa isabel /Pa, Telefone: (91) 

3276 6675/ 32765116 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 04.252.742/0001-65, e-mail: trimedpa@gmail.com .

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor 
unitário Valor Total

8 caTETEr iNTraVENoSo,dEScarTáVEl N°03fr Bci MEdical 15 130,39 1.955,85
9 caTETEr iNTraVENoSo,PErifÉrico,dEScarTáVEl,N°16 PolYMEd  1.400 1,92 2.688,00

15 SEriNGa HiPodErMica,dEScarTáVEl,ESTEril 1Ml rYMco
 

300.000 0,25
 

75.000,00
 

20
 SoNda ENdoTraQUEal,EM PVc,SEM BalÃo N°2.5 Solidor

laBor iMPorT 500  3,98 1.990,00

21 SoNda GaSTrica,EM PVc,N°08 cPl MEdical 1.000  0,84  840,00

Total Geral r$ 
82.473,85

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658554

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº23/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
047/2020 - fScMP, Processo nº 2020/49154, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 04/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TEcNico HoSPiTalar-SoNdaS di-
VERSAS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especifica-
ções constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 06/05/2021 a 06/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ENcarTE:

 BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda, Tv.Magno de araújo N°473-a, Bairro Telé-
grafo, cEP: 66.113-055, Belém/Pa Telefone: (91) 3349-9917/9918, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:00.890.752/0001-75,e

-mail: briute@briute.com.br
item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor Total

4
cateter externo em formato de preservativo,não estéril 

25MM
MS:10430310030...

coloPlaST/ 
coNVEEN 1.000

 
14,99 14.990,00

5 cateter externo em formato de preservativo,nao 
estéril,30MM...

coloPlaST/ 
coNVEEN 700 14,99 10.493,00

Total Geral r$ 25.483,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658539

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 042/2021 – HeMoPa
Em grau de repetição do PE SrP 009/2021
Processo administrativo Eletrônico Nº 2020/807021
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE KiTS E rEGENTES.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 02/06/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra. 

Protocolo: 658470

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 371/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo  Gerente/cHrSaN  57194725
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  2.000,00
observação: Nº do Processo: 2021/529302 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 658228
Nº da portaria: 370/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo  Gerente/cHrSaN  57194725
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036 1.500,00
10122129783380000  269 339039  1.500,00
observação: Nº do Processo: 2021/529194 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 658226
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 354 de 18 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 504718/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa EM EQUiPaMENToS  do 
HEMoNUclEo dE aBaETETUBa/Pa /coNdUZir SErVidorES no período 
de 11 a 12/05/2021.
 JorGE TEodoro SErrÃo doS SaNToS, cPf: 082564702-91, Téc. refrig./
GEMaN, Mar.; 1,5 diaria e lUiZ EMaNUEl UrSUliNo, cPf: 146353302-
06, Motorista/GETra, MaT.: 54194916, 1,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará,  18 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 658316
Portaria Nº 366 de 19 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 518608/2020.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar d caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 
22/05/2021.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria e iNaldo MarTiNS doS SaNToS, cPf: 
568035242-72, ag. de Port./coloG, MaT.: 541908661, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará,  19 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 658288
Portaria Nº 352 de 18 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 512942/2020.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar d caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE BENEVidES/Pa no 
dia 13/05/2021.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará,  19 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 658290
Portaria Nº 351 de 18 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 505200/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
diaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no 
22/05/2021.
KEdMa GalVÃo da coNcEiÇÃo SallES, cPf: 612075002-91, aux. ad-
min./GEcad, MaT.: 54189241, 0,5 diaria e JaNETE dE faTiMa NaSci-
MENTo dE araUJo, cPf: 184269482-00, assistente Social./ GEcad, MaT.: 
5132312, 0,5 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará,  18 de  Maio de  2021  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 658295

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 300 , de 17 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2020/158329

rESolVE:
rEMoVEr, a servidora abaixo relacionada da Presidência para o Serviço de 
apoio diagnóstico e Terapêutico, retroagindo seus efeitos a 03/05/2021. 

MaTrÍcUla NoME carGo
57197941/ 1 roSaNa coiMBra MaToS ENfErMEiro

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria N° 301, de 17 de Maio de 2021.
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 19 
de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2020/158329
rESolVE:
dESiGNar, a servidora roSaNa coiMBra MaToS, ocupante do cargo de 
Enfermeiro, matricula nº. 57197941/1, para assumir a responsabilidade 
técnica pelo Serviço de apoio diagnóstico e Terapêutico da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Viana - fHcGV, retroagindo seus 
efeitos a 01/03/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 658358

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 298, de 17 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de Maio/2021.
1º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coN-
cEdidoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

57192020/ 1 clEoNicE doS aNJoS 
BraNdao

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

01/10/2014 a 
30/09/2017 30 03/05/2021 a 

01/06/2021 -

5828651/ 2 riTa dE caSSia liMa 
faVacHo ENfErMEiro 10/03/2006 a 

09/03/2009 30 01/05/2021 a 
30/05/2021 -

5142024/ 1 roSa dE faTiMa MacE-
do Porfirio

aGENTE dE Por-
Taria

20/08/2011 a 
19/08/2014 60 01/05/2021 a 

29/06/2021 -

5077265/ 1
iolaNda dE faTiMa 

dE carValHo PErEira 
PErEira

aUX. dE SErVico 
dE coMUNicacao

07/04/2004 a 
06/04/2007 30 03/05/2021 a 

01/06/2021
-
 

54196152/ 1 EliZaBETH BriTo 
TEiXEira coPEiro 11/01/2009 a 

10/01/2012 30 01/05/2021 a 
30/05/2021

-
 

5313783/ 2 riTa dE caSSia car-
ValHo da SilVa PEdaGoGo 26/07/2008 a 

25/07/2011 30 03/05/2021 a 
01/06/2021

-
 

55587319/ 1 JoSE aUGUSTo da 
SilVa SaNToS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

01/03/2014 a 
28/02/2017 30 03/05/2021 a 

01/06/2021
-
 

5077761/ 1 darcY Praia aNSElMo 
GUiMaraES ENfErMEiro 16/03/2016 a 

15/03/2019 60 04/05/2021 a 
02/07/2021

-
 

2º PErÍodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

54196599/ 2 KEllEN criSTiNa da 
SilVa PErEira lacTariSTa 30/03/2012 a 

29/03/2015 30 10/05/2021 a 
08/06/2021

509-
18/12/2017

57188376/ 1
HElEM do Socorro 

MacEdo doS 
SaNToS

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

12/07/2010 a 
11/07/2013 30 01/05/2021 a 

30/05/2021
445-

17/09/2019

5156262/ 1 cilENE MaToS da 
SilVa

aGENTE dE Por-
Taria

02/07/2011 a 
01/07/2014 30 03/05/2021 a 

01/06/2021
590-

21/11/2019

54184214/ 2 HEdElMarE da 
SilVa MoNTEiro ENfErMEiro 21/04/2013 a 

20/04/2016 30 01/05/2021 a 
30/05/2021

236-
18/06/2019

54188554/ 2 Valdira cardoSo 
SaNToS farMacEUTico 22/05/2009 a 

21/05/2012 30 01/05/2021 a 
30/05/2021

44-
13/02/2019

57192273/ 1 SUSiaNE MarTiNS 
SilVa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

12/12/2010 a 
11/12/2013 30 03/05/2021 a 

01/06/2021
291-

20/08/2018

5616786/ 2 MarilENa PiNHEiro 
SoUZa da SilVa

  ENfErMEiro
 

05/01/2015 a 
04/01/2018 30 03/05/2021 a 

01/06/2021
95-

18/03/2019

5722349/ 2 SilVia SiMoNE liNS 
BriTo ENfErMEiro 05/05/2014 a 

04/05/2017 30 03/05/2021 a 
01/06/2021

44-
13/02/2019

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

Protocolo: 658359
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.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 11/21
Nome: NilSoN NoroNHa doS SaNToS
Matrícula: 5908948/ 3
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM /fPEHcGV
Período: 16/03/2021 a 20/03/2021
laudo: 162/21
Nome: JESSiKa cardoSo dE SoUZa
Matrícula: 5921478/ 2
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 01/05/2021 a 15/05/2021
laudo: 167/21
Nome: roSiValdo GoNcalVES fErrEira filHo
Matrícula: 5149274/ 3
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 11/05/2021 a 22/05/2021
laudo: 170/21
Nome: riTa dE caSSia da coNcEiÇÃo dE QUadroS
Matrícula: 6045538/2
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 19/04/2021 a 19/04/2021
laudo: 171/21
Nome: PriScila foNSEca SoUZa
Matrícula: 5928377/ 3
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 11/05/2021 a 17/05/2021
laudo: 175/21
Nome: PriScila foNSEca SoUZa
Matrícula: 5928377/ 3
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 18/05/2021 a 25/05/2021
laudo: 174/21
Nome: fraNciElEN da coSTa riBEiro
Matrícula: 5909494/ 2
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 18/05/2021 a 23/05/2021
laudo: 09/21
Nome: daNiEllY da SilVa MaTHEUS
Matrícula: 5939344/ 1
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 18/03/2021 a 20/03/2021
laudo: 013/21
Nome: laUriMar JoSE da SilVa coSTa
Matrícula: 57194735/2
cargo/ lotação: aUX. adMiNiSTraTiVo/fPEHcGV
Período: 13/03/2021 a 17/03/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 658428

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 52/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de oi (um) ESTaBiliZa-
dor coM TraNSforMador iSolador — iooKVa dE SaÍda, que será 
utilizado no equipamento Tomógrafo para a proteção e segurança do mes-
mo, localizado no Setor de Serviço de apoio diagnóstico e Terapia — SadT 
e assim atender as necessidades dos setores assistenciais da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), conforme 
especificações do Termo de Referência - Anexo l, 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: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 07/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 658158
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 55/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses especiais para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especifica-
ções 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: 07/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 658483

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 47/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual do Medicamento Tirofiban para atender a necessida-
de de 12 meses no Serviço de apoio à Triagem/ Serviço de Emergência 
cardiológica (SaT/SErc) e nas Unidades de Terapia intensiva (UTis) da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. Tirofiban (cloridrato) 0,25mg/ml, via Intavenosa, 50 
ml, uso adulto 900 r$ 944,00 f cardoSo E cia lTda

]ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 47/fHcGV/2021:
r$ 849.600,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais).
Belém/Pa, 20 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 658094

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 115/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 115/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 113/2021/fHcGV, Processo nº 2020/750224, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de produtos de uso comum, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV),
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
EMPrESa: BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPi-
TalarES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 00.890.752/0001-75, inscrição Estadual nº 15.186.467-5, com sede na 
Tv. Magno de aráujo, n° 473-a, Telegráfo, cEP: 66.113-055, telefone: (91) 
3321-1250, e-mail: briute@briute.com.br

loTE iV

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE P/ 
12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

12

Equipamento coletor para ostomia intestinal, 
sistema uma peça, drenável, plástico antiodor, 

transparente, sem filtro de carvão ativado, 
resina sintética recortável, sem adesivo micro-
poroso, clamp de fechamento individual. Nos 
tamanhos: infantil, de 10-35mm ou 8-50mm

coloPlaST/
coloPlaST 400 UNd r$ 36,00 r$ 

14.400,00

13

Equipamento coletor para ostomia intestinal, 
sistema uma peça, drenável, plástico antiodor, 

transparente, sem filtro de carvão ativado, 
resina sintética recortável, sem adesivo micro-
poroso, clamp de fechamento individual. Nos 
tamanhos: adulto, de 10-70mm ou 13-64mm 

ou 19-64mm

coloPlaST/
coloPlaST 600 UNd r$ 36,00 r$ 

21.600,00

Valor ToTal do loTE: r$ 
36.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658373
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 111/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 111/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 113/2021/fHcGV, Processo nº 2020/750224, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de produtos de uso comum, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV),
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
EMPrESa: ifS NaSciMENTo E cia lTda EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 63.872.493/0001-70, inscrição Estadual 
nº 15.162.905-6, com sede na Tv. Eneas Pinheiro n° 875, Pedreira, cEP: 
66.083-156, Belém/Pa, telefone: (91) 3276-5116, e-mail: ifsnascimento@
hotmail.com
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loTE ii

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBri-
caNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

05

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

hipoalergênico, com bainha no punho, com 
inscrição do nº de Certificado de Aprovação 
(ca) – caixa com 100 unidades. Tamanho P

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 100 cX r$ 90,00 r$ 9.000,00

06

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

hipoalergênico, com bainha no punho, com 
inscrição do nº de Certificado de Aprovação 
(ca) – caixa com 100 unidades. Tamanho M

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 50.000 cX r$ 90,00 r$ 

4.500.000,00

07

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

hipoalergênico, com bainha no punho, com 
inscrição do nº de Certificado de Aprovação 
(ca) – caixa com 100 unidades. Tamanho G

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 150 cX r$ 90,00 r$ 13.500,00

08

luvas de procedimento em vinil, ambidestra, 
sem talco, hipoalergênico, com bainha no 

punho, com inscrição do nº de Certificado de 
aprovação (ca) -caixa com 100 unidades. 

Tamanho M

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 2.000 cX r$ 85,00 r$ 

170.000,00

Valor ToTal do loTE ii: r$ 
4.692.500,00

loTE iii

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBri-
caNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

09

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, 
estéril, anatômica, lubrificada com pó bio-ab-
sorvível e não alergênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, com cano e bordas do punho 

reforçada e acabada, de alta sensibilidade, com 
26cm de comprimento, com inscrição do nº de 
Certificado de Aprovação (CA). Tamanho 7,0 
NBr 13.391:1995 ou 6,5 - iSo 1028:2005

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 80.000 Par r$ 2,00 r$ 

160.000,00

10

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, 
estéril, anatômica, lubrificada com pó bio-ab-
sorvível e não alergênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, com cano e bordas do punho 

reforçada e acabada, de alta sensibilidade, com 
26cm de comprimento, com inscrição do nº de 
Certificado de Aprovação (CA). Tamanho 7,5 
NBr 13.391:1995 ou 7,0 - iSo 1028:2005

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 110.000 Par r$ 2,00 r$ 

220.000,00

11

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, 
estéril, anatômica, lubrificada com pó bio-ab-
sorvível e não alergênico, embalada em papel 
grau cirúrgico, com cano e bordas do punho 

reforçada e acabada, de alta sensibilidade, com 
26cm de comprimento, com inscrição do nº de 
Certificado de Aprovação (CA). Tamanho 8,0 
NBr 13.391:1995 ou 7,5 - iSo 1028:2005

dEScarPacK/ 
dEScarPacK 75.000 Par r$ 2,00 r$ 

150.000,00

Valor ToTal do loTE iii: r$ 
530.000,00

 
Valor ToTal: r$ 5.222.500,00

* o valor global estimado desta ata é 5.222.500,00 (cinco milhões, duzen-
tos e vinte e dois mil e quinhentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658370
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 118/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 118/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 113/2021/fHcGV, Processo nº 2020/750224, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de produtos de uso comum, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV),
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
EMPrESa: aMaZoN MEdical carE  EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.187.032/0001-20, inscrição Estadual 
nº 15.586.131-0, com sede na conjunto Satélite, Trav. We 12, Sala 01, 
Galpão a - coqueiro, cEP: 66.670-260, Belém/Pa, e-mail: licitacao@ama-
zonmedical.net.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

27 Termômetro digital iNcoTErM/
coTroNiK 2000 UNd r$ 17,68 r$ 35.360,00

30

Tubo para coleta de sangue com antico-
agulante EdTa de 4ml, em plástico, com 
tampa vedante (em Sistema a Vácuo) em 

embalagem com 100 unidades.

GrEiNEr/
GrEiNEr 40 cX r$ 54,95 r$ 2.198,00

Valor ToTal do loTE: r$ 37.558,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 37.558,00 (Trinta e sete mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658405

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

errata
.

errata do extrato de contrato administrativo Nº 010/2021 (contra-
tação de Empresa especializada em Serviço de dosimetria).
Publicado no d.o.E. Nº 34.583 de 14 de maio de 2021.
onde se lê: “Extrato de contrato administrativo Nº 010/2021”
Leia-se: “ Extrato de contrato administrativo Nº 011/2021”

Protocolo: 658537

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 077 de 20 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/465515 PaE; SVS nº 22/2021
Objetivo: Fiscalizar os serviços de pavimentação no âmbito do Município 
de Santarém;
origem: Belém;
destino: Santarém;
Servidor: Vicente de Paulo Hermes rodriguês;
cargo:Engº civil id.funcional: 104043/1
Período: 10 à 13/05/2021;
diárias: 3,5( três e meia);
Valor r$ 830,83.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 078 de 20 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/525274 PaE; SVS nº 24/2021
objetivo: acompanhar a diretoria Técnica até o Município de Marabá;
origem: Belém;
destino: Marabá;
Servidor: Edson lima rodriguês;
cargo:Braçal id.funcional: 2037777/1
Período: 24 à 28/05/2021;
diárias: 4,5(quatro e meia);
Valor r$ 1.068,21.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 079 de 20 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/525051 PaE; SVS nº 25/2021
Objetivo: Inspecionar os serviços no âmbito do Município de Marabá;
origem: Belém;
destino: Marabá;
Servidor: Edson lima rodriguês;
cargo:Braçal id.funcional: 5432944/1
Período: 24 à 28/05/2021;
diárias: 4,5(quatro e meia);
Valor r$ 1.068,21.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 080 de 20 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/524856 PaE; SVS nº 26/2021
Objetivo: Inspecionar os serviços que estão sendo executados no âmbito 
do 4º e 7º Nr;
origem: Belém;
destino: abaetetuba/Barcarena/Tomé-açu/Quatro Bocas;
Servidor: leila adriane Nascimento Martins;
cargo: diretor Técnico de Transportes id.funcional: 8400940/3
Período: 24 à 27/05/2021;
diárias: 3,5(quatro e meia);
Valor r$ 830,83
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira

Protocolo: 658341

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 19/2020.
oBJETo: Pavimentação da rodovia Pa-448, com extensão de 27,00 km, 
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trecho: Entr. Br-308 (km 9,0) / Entr. Br-308 (km 30), na região de inte-
gração do caetés, sob a Jurisdição do 2° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 019/2020 – SETraN.
1ª Classificada: CONSTRUAMEC – CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA 
S/a.
Valor: r$ 28.131.877,53 (Vinte e oito milhões, cento e trinta e um mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 20 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l – SETraN

Protocolo: 658198

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e decreto 
estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 004/2021-cPH -  Processos nº 2021/450863 e 2021/453182
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a execução da reforma e 
adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município 
de afuá, o qual visa atender as necessidades da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 15/06/2021 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0130
Valor global estimado: r$3.760.851,16
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 658387
aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e decreto 
estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 005/2021-cPH -  Processos nº 2021/450863 e 457122
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a execução da reforma e 
adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município 
de cachoeira do arari, o qual visa atender as necessidades da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 17/06/2021 (quinta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0130
Valor global estimado: r$3.606.143,56
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 658389

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ - cPH
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica- coMPaNHia de Portos e Hi-
droVias do estado do ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
ParTES:
1° ParTÍciPE - coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do 
Pará - cPH, cNPJ: 05.452.160/0001-95;
2° ParTÍciPE – PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá, cNPJ: 05.119.854/0001-05
objeto: o presente instrumento tem por objeto a parceria entre a cPH e a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá, com o objetivo de execução pela cPH 
de obra para reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e 
cargas localizado no município de afuá, no Estado do Pará, avenida Barão 
do rio Branco, s/nº, cEP: 68.890-000.
Vigência: Este Termo de cooperação Técnica vigorará a partir da data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e encerrará no prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante aditivo 
específico.
data de assinatura: 14/05/2021.
ordenador responsável: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 658399

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 008/2020-cPH
2º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 18/05/2021
Empresa: NorSEG ViGilÂNcia E SEGUraNÇa EirEli, com sede no con-
junto cidade Nova iV, Travessa WE 36, nº 352, bairro coqueiro, cEP: 
67.133-190, cidade de ananindeua, Estado do Pará, inscrita no cNPJ nº 
12.557.363/0001-01.
Justificativa: O valor global do contrato consistia no montante de R$ 
424.399,87 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e nove 
reais e oitenta e sete centavos). Entretanto, através do presente Termo 
de apostilamento, o valor total é repactuado em r$ 11.710,82 (onze mil, 
setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), cálculo feito com base na 
convenção coletiva de Trabalho nº Pa000791/2020, cuja vigência iniciou-
se em 1º de janeiro de 2021. o valor mensal do contrato sofrerá acréscimo 
de r$ 1.858,86 (mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis 
centavos), a contar de janeiro do corrente ano, data-base da categoria, 
conforme convencionado, ficando assim discriminado:

iTEM dEScriÇÃo QUaNT. dE 
PoSToS Valor UNiT Valor MENSal

1 Vigilância desarmada 12 x 36 SDF nas instalações CPH sede e THB 3 r$ 8.682,36 r$26.047,08
2 Vigilância armada 12x36 SDF nas instalações CPH localizada no THB 1 r$11.178,43 r$11.178,43

ToTal MENSal r$ 37.225,51

o valor global do contrato nº 008/2020-cPH passa a ser de r$ 436.110,69 
(quatrocentos e trinta e seis mil, cento e dez reais e sessenta e nove cen-
tavos). face o reajustamento do contrato, a coNTraTaNTE deverá pagar 
a diferença dos meses de janeiro a abril, referentes aos serviços já exe-
cutados, no valor de r$ 7.435,44 (sete mil, quatrocentos e trinta e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos). as despesas decorrentes do presente 
instrumento correrão à conta da dotação orçamentária classificada como: 
Projeto atividade 26.784.1486.8496, Natureza da despesa 339037 e fon-
tes 0101, 0261 e 0301. Para o exercício futuro, a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará emitirá nota de empenho, indicando a dota-
ção orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independente de 
celebração de termo aditivo. Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições do contrato original, não expressamente alteradas por este 
termo.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 658097

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 334/2021 – arcoN-Pa, de 20 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;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor João Jorge da Silva, matrícula 5947400/1 da 
PorTaria Nº 324/2021 de 18/05/2021, publicada em 19/05/2021, no di-
ário Oficial nº 34.588 por, Iann Custódio Menezes, Matrícula 5947465/1.
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: 658284
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.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 147  de 19 de Maio de 2021.
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2021/495574;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor JUlio cEZar PiNHEiro MorEi-
ra, matrícula 13.293/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo , no 
período de 08/06/21 a 06/08/21 – (60 dias), correspondentes ao triênio 
1984/1987. É no período de 09/08/21  a 07/10/21 –  (60 dias), correspon-
dentes ao triênio 1987/1990.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 658051

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de  LicitaÇÃo
editaL do PreGÃo Nº 010/2021– sedaP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – SE-
daP, através do sua Pregoeira roBErTa TorGa, designada pela PorTaria 
N° 275, publicada no doE de 05 de agosto de 2020, comunica que rea-
lizará o processo licitatório na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
oBJETo: É a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo dE oBraS dE rEforMa do GalPÃo cEdido À SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca – SEdaP, 
localiZado À rUa da ProVidÊNcia Nº 4148, No MUNicÍPio dE aNa-
NiNdEUa, ESTado do Pará.
daTa da SESSÃo: dia 09 dE JUNHo dE 2021, ÀS 10:00H (Horário dE 
BraSÍlia/df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no  Portal Eletrônico de compras do 
Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br/, bem como, mediante solicitação ao e-mail funcional desta 
cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com.
roBErTa TorGa
Pregoeira/SEdaP

Protocolo: 658528

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 017/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo:  ocorrer com despesas de pronto pagamento emergencial de 
aquisição de material, para ser utilizado na manutenção da UaGro de 
capitão Poço. .
BENEficiário: Grayce Maria da Silva costa
carGo/ fUNÇÃo: coordenador(a) regional
MaTrÍcUla: 8061984
Valor: r$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 658400

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 192/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: dar apoio ao transporte de produção da agricultura familiar.
.dESTiNo: Belém/Pa
daTa iNÍcio: 31/05/2021
daTa fiNal: 01/06/2021
Nº dE diáriaS:1 ½ (uma e meia)
BENEficiário: Brandon Washington Souza almeida
carGo: Supervisor regional
MaTricUla: 5947779-1
oriGEM: Paragominas/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Portaria Nº 193/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: acompanhar o coordenador das coordenações regionais , que 
irá realizar recuperação de bens pertencentes a SEdaP, que se encontram 
no município de Tracuateua.
dESTiNo: Tracuateua/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 26/05/2021
Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
BENEficiário: antonio Jorge Quinderé ferreira
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 23230/1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 658388

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria Nº 034/2021
BENEficiário: Marcos antônio correa Matos do amaral
Timara Miranda – diretora administrativa e financeira
PorTaria dE diária Nº 010/2021
BENEficiário: Heloisa Helena Batista de figueiredo
Timara Miranda – diretora administrativa e financeira

Protocolo: 658262

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 534/2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, 
regulamentado pelo
decreto n° 63 de 14 de março de 2007 e;
considerando decreto Governamental nº 795/2020, de 29 de maio de 
2020, publicado no diário oficial do Estado de 01.06.2020, de acordo com 
o art.3º §§ 2º e 3º e art.5º, §§ 1º e 2º;
considerando o PaE nº 2020/1081398, de 18.12.2020 e ofício nº 
1955/2020-ccG, de 18.12.2020;
r  E  S  o  l  V  E:
cEdEr, o servidor MarcElo JoSÉ BElTrÃo PaMPloNa, matrícula nº 
3169359/1, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, com ônus para 
o órgão cessionário, para nos termos propostos, exercer cargo administra-
tivo, conforme ofício nº 1955/2020-ccGP, pelo prazo de até 04 (quatro) 
anos, para a Empresa de assistência Técnico e extensão rural do Estado 
do Pará-EMaTEr/Pa, a partir de 04 de junho de 2021.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 13 de 
maio de 2021.

Protocolo: 658043
Portaria Nº 0597/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo o Sequencial nº 25 do Processo nº 2021/105973.
rESolVE:
i–EXclUir, o servidor EdSoN rENaTo SarUBBY E SilVa, assisten-
te administrativo, matricula nº 5956161/1, da PorTaria Nº 035/21 de 
27.01.2021, publicada no doE nº 34480 de 03.02.2021, que concedeu 
a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50%(cinquenta por 
cento)
II- CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) à servidora GiZEllE do Socorro araUJo dE 
alENcar, Técnico em administração e finanças, matrícula nº 80845073/1
iii- fazer vigorar os efeitos desta Portaria a partir de 01.06.2021
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 19 de 
maio de 2021.

Protocolo: 658091
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:



 diário oficial Nº 34.590  35 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2014/482722 Marcio alEXaNdrE 
coSTa faZENda Boa ViSTa 410ha.26a.

58ca MaraBá 608/2021

2008/556444 ElSio GUTTErrES faZENda GUT-
TErrES 53ha35a97ca MaraBá/ParaUaPE-

BaS 609/2021

2012/27344 arliNdo rodriGUES 
SilVa JUNior 

faZENda SaNTa 
iNEZ 824ha61a86ca BrEU BraNco 610/2021

050401881/2020 JoSE roBErTo oliVEi-
ra faro

faZENda aNJo 
GaBriEl 

1022ha75a-
87ca iPiXUNa do Pará 031/2021 

Belém (Pa), 20.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 658147

.

.

errata
.

errata:
Na PorTaria Nº 600, dE 18 dE Maio dE 2021, PUBlicada No d.o.E 
Nº 34.588, de 19 dE Maio dE 2021, SoB o Nº dE ProTocolo 657142,
oNde se LÊ:
“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 GUrUPiZi-
NHo, 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;”
Leia-se:
“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 GUrUPiZi-
NHo, 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, ficha: 289 e 289 v;”
oNde se LÊ:
“coNSidEraNdo que posteriormente o iTErPa rETificoU a área de ter-
ras 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;”
Leia-se:
“coNSidEraNdo que posteriormente o iTErPa rETificoU a área de ter-
ras 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, ficha: 289 e 289v;”.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 658130

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo
N°/exercício: 003/2021-iterPa
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
Classificação do objeto: MATERIAL PERMANENTE
Valor Estimado: r$155.102,14 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e dois 
reais e quatorze centavos)
objeto: aquisição de equipamentos de informática (TaBlETS), com garan-
tia on-site de 36 , conforme condições, exigências, especificações técnicas 
qualitativas e quantitativas detalhadas no Termo de referência elaborado 
pelo Núcleo de Tecnologia da informação – NTi deste instituto de Terras 
do Pará-iTErPa
Entrega do Edital: 21/05/2021 (sexta-feira)
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
Nome: GiZEllE do Socorro araUJo dE alENcar – Pregoeira iTErPa
aBErTUra
data da sessão: 02.06.2021 (sexta-feira)
Horário: 10h (Horário de Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasnet.gov.br
UaSG: 925301
orÇaMENTo
ação: 266.583
Proj./ativ.: 21.631.1497.8366
fonte: 0223
Elemento de despesa: 449052
P.i.: 210.000.8366 E
ordENador
Nome: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – Presidente iTErPa

Protocolo: 658368

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0601 de 19/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Barcarena.
Periodo: 25.05 a 23.06.2021(29,5)diárias
Servidores:
-5926-611/3-amanda david freitas Tavares-Técnico/dEaf
-5924-600/2-artur Trindade favacho- Técnico/dEaf
-7008-203/2-João felipe da Silva Martins- Técnico/dEaf
-3167-330/1-Sonia Suely dos reis Pedroso-.agrimensor
-5956-626/1-Walace douglas da cruz Santos-assist.Técnico/dEaf
-5892-403/3-Wagner romulo lima lopes filho- Técnico/dEaf
ordenador-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 658132
Portaria Nº 0602 de 20/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios:Bragança e Tucurui
Periodo: 20 a 22.05.2021(2,5) diárias
Servidores:
-5719-0493/1-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
-5719-3374/1-fabio conceição Neves Gomes-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº0603 de 20/05/2021
objetivo:reuniões institucionais
Municipio:Moju
Periodo: 20 a 21.05.2021(1,5)diárias
Servidores:
-5935-566/3-Gabriel ferreira Natário-assessor
-8084-5160/1-Everton cordeiro farias-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 658385

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

Portaria Nº 027/2021-NGPr/rH  
Belém, 19 de Maio de 2021
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/536710.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 24 d a 29 de maio de 2021, aos 
municípios de acará/Pa, Bujarú/Pa, concórdia/Pa e Moju/Pa. aos servido-
res christian da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 
5911150/4), aarão Petter (cPf: 043.929.124-00, Matrícula: 5903253/2) 
e Erivaldo Guerreiro calvinho Júnior (cPf: 577.987.702-59, Matrícula: 
5945757/1). Tendo como justificativa visitar as Associações nos referidos 
municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 657813

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2408/2021 - adeParÁ, de 19 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente conferi-
das pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso XiX de decreto Estadual 
nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo a certidão de óbto do servidor nº 066845 01 55 2021 4 
00066 173 0013334 11, apresentado na GoSP.
rESolVE:
SUSPENdEr, a contar de 17/03/2021, o período de gozo de férias do ser-
vidor ElcidES MiraNda MoraiS, matrícula 54193783/1 e cargo de assis-
tente, por motivo de falecimento do servidor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 658375
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.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2458/ 2021 – adePara, de 20 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 a 83, 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 E ProrroGa-
ÇÃo dE licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, ao servidor relacionado 
abaixo:

laudo Matrícula Nome dias  licença Período de gozo

74412 54197074/1 clecio de Moraes correa 16 Saúde 20/01/2021 a 04/02/2021

73888 54197410/1 debora Paula Santos Marcelino 120 Prorrogação 27/01/2021 a 26/05/2021

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

Protocolo: 658312

.

.

errata
.

errata da portaria 0887/2021, publicada dia 10/03/2021
onde se lê: 17/03/2021 a 19/03/2021
Leia-se: 12/05/2021 a 14/05/2021

Protocolo: 658398

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 007/2021-adePara
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 007/2021
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que rea-
lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo 
POR ITEM”, para aquisição de ESTETOSCÓPIO, conforme especificações, 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e  www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: lETicia do Socorro loBaTo cHaVES
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 02/06/2021
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 658175

.

.

diÁria
.

Portaria: 2436/2021 objetivo: realizar supervisão e participar de reu-
niões técnicas do Programa de Erradicação da Mosca das frutas, em con-
junto com a Sfa-aP, diagro-aP, empresa roMar (prestadora de serviços) 
e Técnicos da adepará.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElEM/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 57224177/ra-
faEl aNToNio HaBEr (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 30/05/2021 a 03/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658174
Portaria: 2448/2021 objetivo: realizar visita técnica nos Serviços de 
inspeção Estadual sob os números 053 e 074.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Ser-
vidor: 57223132/SElMa daMaScENo da cUNHa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 25/05/2021 a 
27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658178
Portaria: 2437/2021 objetivo: Participar de reunião técnica do Grupo de 
Trabalho do Pi da Pimenta-do-reino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElEM/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57224177/
rafaEl aNToNio HaBEr (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 di-
áriaS / 26/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 658180
Portaria 2432/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e/ou fiscaliza-
da na campanha de vacinação contra febre aftosa Etapa Maio/2021 em 10 
(dez) propriedades no município. Justifique-se a solicitação de diárias para 
o mesmo município, uma vez que as propriedades a serem visitadas são 
de difícil acesso e encontram-se distantes da sede da adEPara no muni-

cípio. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/
Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223365/ carloS WilSoN SaN-
TiaGo carNEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658157
Portaria: 2447/2021 objetivo: realizar visita técnica nos Serviços de 
inspeção Estadual sob os números 053 e 074.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
55586575/MarcoS BraGa alVES (GErENTE) / 2,5 diáriaS / 25/05/2021 
a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 658166
Portaria: 2435/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola (Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ 
doS caraJáS,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 
5922600/ EdENilToN NoNaTo lEiTE (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
1,5 diária / 25/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 658167
Portaria 2431/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e/ou fiscaliza-
da na campanha de vacinação contra febre aftosa Etapa Maio/2021 em 10 
(dez) propriedades no município. Justifique-se a solicitação de diárias para 
o mesmo município, uma vez que as propriedades a serem visitadas são 
de difícil acesso e encontram-se distantes da sede da adEPara no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa 
destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57213172/ GEraldo MiraNda MorEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658146
Portaria: 2445/2021 Objetivo: Dar apoio na realização de fiscalização de 
revendas agropecuárias que comercializam produtos farmacêuticos e bio-
lógicos de uso veterinário nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caSTaNHal//Pa destino: cUrUÇá, TErra alTa/
Pa Servidor: 55586137/ TaiaNa dE NaZarE SoarES aiKaWa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 26/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 658159
Portaria: 2433/2021 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 54187563/TarSo 
PaNToJa loPES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
19/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658160
Portaria: 2446/2021 objetivo: dar apoio em saneamento em proprieda-
des focos de A.I.E, eutanásia e coleta no município. Justifico a solicitação 
de deslocamento no mesmo municipio de lotação devido as propriedades 
a serem atendidas, estarem distantes da sede do município aproximada-
mente 180 km.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185979/ JoSE clEUdo dE 
SoUZa (aUXiliar dE caMPo) /2,5 diáriaS / 17/05/2021 a 19/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658161
Portaria 2434/2021 objetivo realizar Vacinação assistida em proprieda-
des inadimplentes.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/ oZiaS 
PErEira dE SoUZa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658163
Portaria 2444/2021 objetivo realizar cumprimento de metas estipula-
das pelo MaPa e pela adEPara referente a todos aos programas sanitá-
rios da defesa animal nos Municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa destino: coNcEi-
ÇÃo do araGUaia, cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa 
PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) / 7,5 diáriaS / 
14/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658153
Portaria 2416/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante nos referi-
dos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: aUrora do Pará,TailÂNdia,ToMÉ-aÇU/Pa 
Servidor: 5906865/ GUSTaVo HUMBErTo SoUZa do aMaral (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658101
Portaria: 2442/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa destino: 
cacHoEira do Piriá, SaNTa lUZia do Pará/Pa Servidor: 54187017/ 
rUi GUiHErME GoMES dE SoUZa (TÉcNico aGrÍcola) / 6,5 diáriaS 
/ 25/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658128
Portaria 2443/2021 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em pro-
priedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaN-
TaNa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 19/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658140
Portaria: 2420/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referi-
dos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BUJarU/Pa destino: aUrora do Pará,TailÂNdia,ToMÉ-aÇU/Pa Servi-
dor: 54186975/ GilSoN alMEida Maia (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658116



 diário oficial Nº 34.590  37 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

Portaria: 2441/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas quarentenarias em propriedades rurais de citros, com finalidade 
de status de área livre de cancro cítrico.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTaNa do araGUaia/Pa destino: cUMarU do 
NorTE/Pa Servidor: 5898310/ SUElEM MorEira riBEiro (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 23/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658123
Portaria 2418/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coN-
cÓrdia do Pará/Pa destino: acará,caMETá,iGaraPÉ-Miri,MoJU/Pa 
Servidor: 57223252/ lUcrY SiNaTra ViEira dE oliVEira (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658106
Portaria: 2419/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos refe-
ridos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: acará,caMETá,iGaraPÉ-Miri,MoJU/Pa.Servi-
dor: 54189261/JoSE EdUardo fErNaNdES caValcaNTi (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658113
Portaria: 2424/2021 objetivo: realizar vacinação assistida em 10 pro-
priedades rurais de risco, com inspeção de patas e boca, nas propriedades 
de risco.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: PriMaVEra,QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5943809/raYaNE 
rocHa PErEira (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658079
Portaria 2423/2021 objetivo realizar vacinação assistida em 10 pro-
priedades rurais de risco, com inspeção de patas e boca, nas proprieda-
des de risco. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
PaNEMa/Pa destino:  PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ 
GErlaN MaToS dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658074
Portaria 2415/2021 objetivo realizar levantamento de detecção da Mos-
ca da carambola. 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: 
SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU,MaGalHÃES Bara-
Ta,MaracaNÃ/Pa Servidor: 57223523/ SEBaSTiao cEZar MENEZES dE 
BriTo (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 26/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658093
Portaria: 2429/2021 objetivo: realizar atendimento, vacinação assis-
tida, recadastramento. a Vila Santa fé, onde será realizada a ação está 
localizada a 130 km de distância da sede do município. O sábado será 
para retorno do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE 
fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 24/05/2021 
a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658098
Portaria: 2430/2021 objetivo: realizar atendimento, vacinação assisti-
da, recadastramento. a Vila, onde será realizada a ação está localizada a 
200 km de distância da sede do município. O sábado será para retorno do 
servidor.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral (MÉ-
dico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 24/05/2021 a 29/05/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658103
Portaria: 2417/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: Mo-
caJUBa/Pa destino: acará,caMETá,iGaraPÉ-Miri,MoJU/Pa.Servidor: 
55586122/lUciErlEN da coNcEiÇÃo GoNÇalVES (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658104
Portaria: 2422/2021 objetivo: realizar atividades referentes às me-
tas determinadas pelos programas sanitários (PEEfa, PEcEBT, PEcrH, 
GES, PESE, PESS, PESa, PESco etc.), desenvolvidos pela adEPa.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa 
destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 55588136/ alEXaNdrE da 
SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/06/2021 a 
25/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658072
Portaria: 2421/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referi-
dos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, cUMarU do NorTE, 
PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5869684/ adra 
daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 
a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658069
Portaria: 2427/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida/fiscaliza-
da e atualização cadastral em propriedade rural.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: iGaraPÉ-Mi-
ri/Pa Servidor: 54193764/ daNiEl alVES SilVa (aUXiliar dE caMPo) 
/ 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 658087
Portaria 2414/2021 objetivo realizar levantamento de detecção da Mur-
cha por fusarium foc r4T em bananeiras.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 

57227121/ alEXaNdrE PiNTo dE carValHo NiNa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658088
Portaria: 2428/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida/fiscalizada e 
atualização cadastral em propriedade rural. a Vila União onde será reali-
zada a ação está localizada a 250 km de distância da sede do município. O 
sábado será para retorno do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54189684/ 
EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 
31/05/2021 a 05/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658089
Portaria: 2425/2021 objetivo: dar apoio administrativo no atendimento 
aos produtores rurais, durante a notificação de vacina contra a febre afto-
sa, etapa: maio/2021, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57175279/
MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 24/05/2021 a 28/05/2021 ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 658081
Portaria: 2411/2021 objetivo: realizar supervisão do programa da Mos-
ca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5877989/adalBErTo 
GoMES TaVarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
30/05/2021 a 03/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658082
Portaria: 2426/2021 Objetivo: Realizar Notificações de vacinas, atua-
lização cadastral, emissão de gta s no durante o período da campanha 
contra febre aftosa/maio de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 6400175/
rEGiNaldo NoNaTo loBaTo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 di-
áriaS/ 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 658083
Portaria: 2412/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas da cultura dos citros no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa destino: SaNTa 
Maria do Pará,SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 54186913/ fEr-
NaNdo TElES dE alcaNTara (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /4,5 
diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 658084
Portaria: 2413/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEPar-
TiMENTo/Pa.Servidor: 6403712/lorENa lira lEiTE SaBiNo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário-ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658085
Portaria: 2450/2021 objetivo: realizar atendimento, vacinação assis-
tida, recadastramento.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: MaraBá/Pa destino: Vila UNiÃo/Pa Servidor: 54186801/ SEr-
Gio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS /31/05/2021 a 
05/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658202
Portaria: 2439/2021 Objetivo: Realizar fiscalizações em 10 Unidades 
Produtivas de Banana no município de altamira (distrito castelo de Sonhos 
e Cachoeira da Serra). A solicitação de diárias se justifica devido o Dis-
trito de castelo de Sonhos e cachoeira da Serra, encontrar-se a mais de 
1000 km de distância da sede do município de Altamira.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: alTaMira/
Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 23/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658194
Portaria: 2449/2021 objetivo: realizar atendimento a focos de anemia 
infecciosa equina.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BrEU BraNco/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 55588136/ 
alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 10,5 diáriaS / 
01/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658187
Portaria: 2438/2021 objetivo: realizar atividade de Educação Sanitária.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: acará,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa.Servidor: 5722325/
raQUElEN cardoSo riBEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 658184
Portaria: 2440/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PalESTiNa do Pará/
Pa destino: cacHoEira do Piriá,SaNTa lUZia do Pará/Pa Servidor: 
05868394/aldErNEi SiMor (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS 
/ 25/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658200
Portaria: 2455/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa 
Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E Sil-
Va (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 28/05/2021 a 
29/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658243
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Portaria: 2453/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e fisca-
lizada em 09 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTa lUZia do Pará/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 
54187128/NiValdo VENÍciUS GoMES dE liMa (MÉdico VETEriNário) 
/ 5,5 diáriaS / 24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 658233
Portaria: 2457/2021 objetivos: apoiar na coleta de amostras de san-
gue em continuidade a saneamento para anemia infecciosa equina e atu-
alização cadastral.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 57223380/GlaUcY doS 
SaNToS carrEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658253
Portaria 2454/2021 objetivo realizar vacinação assistida em proprieda-
des rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS 
do Pará/Pa destino:  MoJU/Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoN-
TEiro MaGalHÃES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658239
Portaria: 2456/2021 objetivo: realizar atendimento no Escritório da 
Vila São José (Xinguara).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BaNNacH/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5942906/ MaYS-
Sa SaNToS da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 31/05/2021 
a 04/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658248
Portaria: 2467/2021.objetivo: realizar cadastro de produtores de açaí e 
reunião sobre a guia de trânsito vegetal.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: cHaVES/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViS-
Ta/Pa Servidor: 5934204/oliVar aNToNio ValENTE riBEiro (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 24/05/2021 a 29/05/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658371
Portaria: 2465/2021 objetivo: realizar cobertura jornalística e arma-
zenamento de dados para divulgação das ações da adEPará.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SalVa-
TErra, SoUrE/Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira 
(coordENador) / 1,5 diária /26/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658355
Portaria: 2466/2021 objetivo: Visita técnica a 6 agroindústrias da 
cadeia produtiva da mandioca, para definição do fluxograma de produ-
ção e disposição dos maquinários.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, TracUaTEUa/Pa Servi-
dor: 05861497/ HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) /3,5 
diáriaS / 18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 658362
Portaria: 2464/2021 objetivo: realizar cobertura jornalística e arma-
zenamento de dados para divulgação das ações da adEPará.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coor-
dENador) / 4,5 diáriaS /30/05/2021 a 03/06/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658348
Portaria: 2462/2021 objetivo: Proceder vistoria em 04 casas de pol-
pas e 03 casas de farinha.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caMETá/Pa destino: BaiÃo, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 
54189688/ PaUlo roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/2,5 diáriaS /26/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 658320
Portaria: 2463/2021 Objetivo: Realizar vacinação fiscalizada para aten-
der metas no município. a solicitação de diária para o mesmo município 
se justifica devido a distância entre as propriedades, estradas de péssimas 
condições de acesso, com previsão de 10 horas para execução das ativida-
des.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTaNa do 
araGUaia/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 51855534/ 
lEaNdro loPES da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658334
Portaria: 2459/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/
Pa destino: cacHoEira do Piriá, SaNTa lUZia do Pará/Pa Servidor: 
54197243/ KEilE MicHEllE raMoS da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 6,5 diáriaS / 25/05/2021 a 31/05/2021 ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658285
Portaria 2460/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino:  coNcEiÇÃo do araGUaia, cUMarU do NorTE, PaU 
d`arco, SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54187010/ iZo-
Mar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658292
Portaria 2461/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa 
Maria daS BarrEiraS/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, cUMarU 
do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 
8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021 ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 658300

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº0265/2021– 13.05.2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
EXoNErar, a contar de 17.05.2021, dEBora doS SaNToS liMa, Matrícula 
nº 5888105/4, do cargo comissionado de assessor Especial da diretoria 
Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente
Portaria Nº0266/2021– 13.05.2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar de 17.05.2021, iTaTiaNE do Socorro oliVEira da 
coSTa NUNES, para exercer o cargo comissionado de assessor Especial 
da diretoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente

Protocolo: 658591

coNtrato
.

coNtrato: nº: 025/2021
data de assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
objeto: constitui objeto do presente contrato o serviço de 01(uma) assi-
natura do jornal o liberal, na modalidade anual.
dotação orçamentaria:
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
P.i/ação: 4120008338c – operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
fonte de recursos: 0101 – Tesouro do Estado
Valor Global: r$ 620,20 (seis centos e vinte reais e vinte centavos)
contratada: Empresa delta Publicidade S/a
Endereço: avenida romulo Maiorana nº 2473, Bairro: Marco, cEP: 66.093-
635 Belém-Pará
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 658173

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 118/2021;BENEficiá-
rio:EdiMilSoN MaToS PErEira;MaTrÍcUla:57173855;fUNÇÃo:EXT. 
rUral ii ; oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE aTEr do SUBPro-
JETo do ProaTEr do ESloc dE PlacaS;MUNicÍPio:PlacaS ;ProGra-
Ma:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE:0261; ElEMENTo dE dES-
PESa:3390-30=r$2.765,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo 
da ordEM BaNcária: PraZo Para coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a 
rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE dESPESaS:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 658246
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 117/2021;BENEfici-
ário:roBErT rEiNiEr oliVEira dE MElo;MaTrÍcUla:5946898/1;-
fUNÇÃo:aGENTE dE SEGUraNÇa do TraBalHo ; oBJETiVo:Para rE-
aliZaÇÃo dE EXaMES MÉdicoS dE forMa EMErGENcial;MUNicÍPio 
:MariTUBa(cENTral);ProGraMa:1297;ProJETo aTiVidadE:8338-c;-
foNTE:0661; ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$1.500,00;PraZo dE 
aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária: PraZo Para 
coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENa-
dor dE dESPESaS:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 658229
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 116/2021;BENEficiá-
rio:roBErT rEiNiEr oliVEira dE MElo;MaTrÍcUla:5946898/1;fUN-
ÇÃo:aGENTE dE SEGUraNÇa do TraBalHo ; oBJETiVo:Para aQUiSiÇÃo 
dE 56(ciNQUENTa E SEiS PlacaS dE SiNaliZaÇÃo dE EMErGÊNcia;MU-
NicÍPio:MariTUBa;ProGraMa :1297;ProJETo aTiVidadE:8338-c; 
foNTE :0661;ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$1.000,00;PraZo dE 
aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária: PraZo Para 
coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENa-
dor dE dESPESaS:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 658215

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 0043/2021 – 13.01.2021, publicada no doe Nº 
34.463 de 18.01.2021
P r o r r o G a r, os efeitos da Portaria de 0507/2020, que criou comis-
são para atualização do regimento interno de Pessoal-riP e regulamento 
Geral da empresa com intuito de normalizar em conformidade com os dita-
mes legais vigentes, a contar pelo período de 60 (sessenta) dias a partir da 
data de sua publicação, composta pelos empregados abaixo relacionados:
• PAULO AUGUSTO LOBATO DA SILVA - Presidente/ASDO
• CAROLINNE MAYUMI ETO FARIAS/AJUR
• ALESSANDRA DE CÁSSIA SILVA DA SILVA/CODES
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• MARIA ODETE FERREIRA MACAHDO/Gabinete
• ROBERTO EISAKU SUAMI/AUDIT
• VICENTE DE PAULA PAIVA NETO/ DITEC
• ANDERSON COSTA DOS SANTOS/COAFI

Protocolo: 658199
torNar seM eFeito
Portaria Nº 0273/2021 – 17.05.2021, publicada no doe Nº 
34.589 de 20.05.2021
r E V o G a r, a contar de 17.05.2021, a Portaria de nº 0355/2019, que 
Nomeou PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa, Matrícula 5533953/2, para 
exercer o cargo de assessor de desenvolvimento organizacional/aSdo.
torNar seM eFeito
Portaria Nº 0274/2021 – 17.05.2021, publicada no doe Nº 
34.589 de 20.05.2021
N o M E a r, a contar de 17.05.2021, HElEN ViViaNE MEdEiroS MacHa-
do, para exercer o cargo de assessor de desenvolvimento organizacional/
aSdo.

Protocolo: 658349

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria 00665/2021-dGaF/GaB/seMas, de 19.05.2021
Nome: MarlENE SoUSa SaNToS
Matrícula: 6400910/ 2
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 09/05/2021 a 16/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658117
reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00668/2021-GaB/seMas, de 20.05.2021
Servidora: lUciaNa alVES dE SoUZa
Matrícula: 57196921/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
da: Gerência de Planejamento ambiental rural-GEPlaM/diorEd
Para: Gerência de Gerenciamento costeiro e Zoneamento ambiental-GEr-
coZ/diorEd
data da remoção: 03/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658372
Portaria seMas Nº 671, de 20 de Maio de 2021
altera a Portaria SEMaS nº. 278, de 11 de março de 2021, por substituição 
de membro da comissão de Seleção do chamamento Público para Entidade 
Gestora do fundo da amazônia oriental – fao.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso 
ii, da constituição Estadual, e pelo decreto Estadual nº. 346, de 14 de ou-
tubro de 2019, em seu art. 7º, bem como observados os termos do Edital 
de chamamento Público dPc/SEMaS nº. 001, de 10 de março de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº. 34.512, de 10 de março de 2021, 
e, nos termos dos impedimentos previstos no art. 3º da Portaria SEMaS nº. 
278, de 11 de março de 2021.
rESolVE:
art. 1º alterar a Portaria SEMaS nº. 278, de 11 de março de 2021, que 
institui a comissão de Seleção do chamamento Público para a escolha da 
Entidade Gestora do fundo da amazônia oriental – fao.
art. 2º destituir da comissão de Seleção do chamamento Público para En-
tidade Gestora do Fundo da Amazônia Oriental – FAO a profissional ADRIA-
Na raMoS, em razão de, após o término da fase 1 do certame, haver sido 
diagnosticado impedimento que se enquadra no art. 3º da Portaria SEMaS 
nº 278/2021.
art. 3º Nomear, em substituição, para compor a referida comissão de Sele-
ção, a profissional CRISTINA RODRIGUES DE MELO ORPHEO.
art. 4º o artigo 2º da Portaria SEMaS nº. 278/2021 passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“art. 2º  .........................................................................................
..................
......................................................................................................
.................
i – ana cláudia duarte cardoso;
ii – Brenda rassy carneiro Maradei;
iii – cristina rodrigues de Melo orpheo;
iV – José carlos dos Santos damasceno;
V – José otávio d’costa Passos;
Vi – Mário Prestes Monzoni Neto; e
Vii – rogério Studart.” (Nr)
art. 5º  determinar que a diretoria de Planejamento Estratégico e Projetos 
corporativos (dPc) tome todas as providências complementares necessá-
rias à publicidade deste ato.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém–Pa, 20 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade
Vice-Presidente do comitê Gestor do fundo da amazônia oriental (fao)

Protocolo: 658337

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

errata de terMo aditiVo a coNtrato
Nº do aditivo: 02/2021
N° do contrato: 13/2019-SEMaS/Pa
Número da publicação: 657207
data da publicação: doE 34.588 de 19/05/2021
onde se lê: “assinatura: 17/05/2020”
Leia-se: “assinatura: 17/05/2021”

Protocolo: 658332

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 015/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2021/127656 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 015/2021 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de eletrodomésticos, tendo 
como vencedoras do certame, as empresas abaixo discriminadas:
item 1: frigobar / Qtd: 20
Empresa: l a PaZiNaTo coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda/cNPJ: 40.965.390/0001-59
Valor Unit: r$ 1.150,74
Valor total: r$ 23.014,80
item 2: fogão Gás / Qtd:5
Empresa: - ccK coMErcial lTda/ cnpj: 22.065.938/0001-22
Valor unit: r$ 811,96
Valor total: r$ 4.059,80
item 3: Bebedouro/ Qtd: 25
Empresa: dT officE - diSTriBUidor dE ElETroNicoS EirEli
Valor unit: r$ 461,92
Valor total: r$ 11.548,00
item 4:aspirador de Pó/ Qtd:5
Empresa: - EXiTo ElETro coMErcial EirEli
Valor unit: r$ 2.402,95
Valor total: r$ 12.014,75
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 658453
PreGÃo eLetrÔNico N°. 016/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 505974/2020 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 016/2021 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de bandeiras, tendo como 
vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: BaNdEiraS oN liNE arTEfaToS TEXTEiS lTda/cNPJ: 
00.295.234/0001-03
Valor total do lote r$ r$ 25.478,96
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 658438
PreGÃo eLetrÔNico N°. 014/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 61517/2021 e depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaUro 
dE liMa o dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
014/2021 - SEMaS, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
no fornecimento, sob demanda, de serviços gráficos diversos (impressões, 
encadernações, plastificações, tendo como vencedora do certame, a em-
presa abaixo discriminada:
Empresa: Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda/cNPJ: 02.373.761/0001-14
Valor total do lote r$ 28.212,40
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 658468

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 015/2021-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, 
iV da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao processo licitatório n°2021/127656, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 015/2021 – SEMaS, cujo objeto é aquisição de 
eletrodomésticos para atender as demandas da secretaria de estado de 
meio ambiente e sustentabilidade - semas, de acordo com as condições e 
especificações técnicas constantes no Edital, tendo como empresas ven-
cedoras:
item 1: frigobar / Qtd: 20
Empresa: l a PaZiNaTo coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda/cNPJ: 40.965.390/0001-59
Valor Unit: r$ 1.150,74
Valor total: r$ 23.014,80
item 2: fogão Gás / Qtd:5
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Empresa: - ccK coMErcial lTda/ cnpj: 22.065.938/0001-22
Valor unit: r$ 811,96
Valor total: r$ 4.059,80
item 3: Bebedouro/ Qtd: 25
Empresa: dT officE - diSTriBUidor dE ElETroNicoS EirEli
Valor unit: r$ 461,92
Valor total: r$ 11.548,00
item 4:aspirador de Pó/ Qtd:5
Empresa: - EXiTo ElETro coMErcial EirEli
Valor unit: r$ 2.402,95
Valor total: r$ 12.014,75
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro/cPl/SEMaS

Protocolo: 658447
terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 016/2021-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 505974/2020, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 016/2021 – SEMaS, cujo objeto é aquisição de ban-
deiras para atender as demandas da secretaria de estado de meio ambien-
te e sustentabilidade - semas, de acordo com as condições e especificações 
técnicas constantes no Edital, a empresa abaixo relacionada:
Empresa: BaNdEiraS oN liNE arTEfaToS TEXTEiS lTda/cNPJ: 
00.295.234/0001-03
Valor total do lote r$ r$ 25.478,96
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro/cPl/SEMaS

Protocolo: 658432
PreGÃo eLetrÔNico N°. 014/2021-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, 
iV da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao processo licitatório n°61517/2021, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 014/2021 – SEMaS, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de serviços gráfi-
cos diversos para atender as demandas da secretaria de estado de meio 
ambiente e sustentabilidade - semas, de acordo com as condições e es-
pecificações técnicas constantes no Edital, a empresa abaixo relacionada:
Empresa: Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda/cNPJ: 02.373.761/0001-14
Valor total do lote r$ 28.212,40
Belém/Pa, 20 de maio de 2021
KriSTiaNE Maia GlUcK PaUl
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 658463

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 666/2021 - GaB/seMas 20 de Maio de 2021.
objetivo: realizar visita técnica ao município para averiguação de local 
para instalação de estação meteorológica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 31/05/2021 – ½ diária
Servidores:
- 57215444/1 - dioGo MarQUES oliVEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente/Gerente)
- 5951705/1 - GlaYSoN fraNciSco BEZErra daS cHaGaS - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57194377/1 - lEoNardo SilVa da SilVa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658076
Portaria Nº 644/2021 - GaB/seMas 18 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar ações de fiscalização ambiental no município de Moju.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 06/05 a 08/05/2021 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 57214826/1 - iVaN ModESTo MorEira JUNior - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954931/1 - WoNdEll lUiZ SaNToS PErEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658053
Portaria Nº 584/2021 - GaB/seMas 10 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica in locu, para conclusão e emissão de 
nota técnica de localização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Pacajá/Pa e Senador José Porfírio/Pa
Período: 31/05 a 04/06/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 54189442/2 - roSiaNE da SilVa SoUZa - (Técnico em Gestão de agro-
pecuária)

- 5927793/2 - cHarlES alVES MaciEl NETo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo ad-
MiMNiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 653910
Portaria Nº 624/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Zona rural de Parauapebas/Pa
Período: 25/05 a 28/05/2021 – 03 e ½ diárias
colaborador:
- MárGia carValHo dE SoUZa – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656400
Portaria Nº 672/2021 - GaB/seMas 20 de Maio de 2021.
objetivo: Vistoria técnica referente a processo de licenciamento ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 25/05/2021 – ½ diária
Servidores:
- 5954982/1 - BrUNa roBErTa PErEira lira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955041/1 - fErNaNda da SilVa SaNToS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 8400937/1 - NaYara MoNTEiro BarrEiroS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658212
Portaria Nº 673/2021 - GaB/seMas 20 de Maio de 2021.
objetivo: Participar de audiência Pública para apresentação do Projeto de 
contenção e Urbanização da Praia do crispim (Projeto orla).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marapanim/Pa
Período: 21/05 a 22/05/2021– 01 e ½ diária
Servidores:
- 5840503/3 - iolENE frEiTaS dE aZEVEdo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955452/1 - lUciaNo dE JESUS GoMES PErEira - (Gerente)
- 54187134/4 - Maria da coNcEicao SilVa roSa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658249

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo. Na publicação do dia 10/08/2017, doE n° 
33.435, Protocolo n° 214102, página 43, referente ao extrato do contrato 
n° 25/2016. onde se lê: Valor: r$: 13.620,00 (treze mil seiscentos e 
vinte reais). Leia-se: r$ 33.367,20 (trinta e três mil trezentos e sessenta 
e sete reais e vinte centavos).
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 658121

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 002/2021
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da dirEToria adMiNiS-
TraTiVa E fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 67, da lei federal 
nº 8.666/93, resolve apostilar a substituição do fiscal.
Servidor atual: Edvaldo da Silva Jaime Júnior
Matricula: 57216362
Servidora Substituta: Ericka do Socorro de lima Barbosa do Nascimento
Matrícula: 57176321.
Empresas: STar SErViÇoS ESPEcialiZadoS dE MÃo dE oBra EirEli, 
iMPrENSa oficial do ESTado – ioEPa e icaTUr SEGUroS.
contratos: 37/2019, 049/2016 e aPÓlicE.
Belém, 20 de maio de 2021
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 658108
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 203 de 19 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/489075 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar estudos para criação de Unidade de conservação Esta-
duais na Gleba São Benedito
origem: Belém-Pa
destino: alta floresta-MT, Jacareacanga e Novo Progresso-Pa
Período: 28/05 a 12/06/2021 - 15,5 (quinze e meia) diárias
Servidor: Jocilete de almeida ribeiro - 57175480 - Gerente
Pedro Henrique oliveira Simões - 5610492 - Técnico em Gestão ambiental
Pedro Bernardo da Silva Neto - 55588924 - coordenador de Núcleo
Gil Mendes Sales - 57204719 - assessor
Valeria de albuquerque Pires - 5958325 - Gerente
José leonardo lima Magalhães - 5950021 - Técnico em Gestão ambiental
Neusa renata Emin de lima - 5953411 - Técnico em Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 658234

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 665/2021/saGa-crH 
Belém, 19 de maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n° 2021/514768
rESolVE: conceder ao servidor PaUlo cESar foNSEca dE SoUZa, as-
sistente administrativo, Mf nº 3151816/1, 150(cento e cinquenta) dias 
de licença Prêmio, referente aos triênios de 2010/2013, 30(trinta)dias, 
2016/2019 e 2016/2019, 60(sessenta) dias, no período de 03.05.2021 a 
29.09.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 658566

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 606/2021 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 34.581, publicada em 12.05.2021
oNde LÊ: dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
Leia-se: dESTiNo(S): JacUNda/Pa
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
errata da Portaria Nº 637/2021 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 34.588, publicada em 19.05.2021
oNde LÊ: dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
Leia-se: dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 658397

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº157/2020-seGUP/FesPds/Pa
Processo nº 2020/434502
origem: Tomada de Preços nº 01/2020-fESPdS
Parecer Jurídico:
oBJETo: a prorrogação da execução do contrato, por mais 2 (dois) meses, 
iniciando em 12/05/2021 e encerrando em 11/07/2021.
acréscimo de 48,07%, perfazendo um total de r$288.386,86 (duzentos e 
oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centa-
vos), passando o valor global do contrato de r$599.966,44 (quinhentos e 
noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais quarenta e quatro 
centavos), para o valor de r$888.353,30 (oitocentos e oitenta e oito mil, 
trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).
data da assinatura: 11/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
coNTraTada: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda EPP
Endereço: av. Manfredo Barata, nº367, bairro: Boa Esperança, município 
de itaituba, neste Estado do Pará, cEP nº68.180-020.
cNPJ: 18.409.353/0001-05
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 658390

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL ao coNtrato Nº 138/2020-se-
GUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2020/348768
origem: contrato n° 138/2020-SEGUP/Pa
objeto: rescisão amigável do contrato nº 121/2020-SEGUP, com funda-
mento no inciso ii do art. 79 da lei nº 8.666/1993, considerando o tér-
mino do vínculo com a contratada, uma vez que o objeto do contrato já 
fora cumprido e liquidado financeiramente, ressaltando que a justificativa 
para a presente rescisão dá-se ao fato de que a contratada encontra-se 
participando de processo seletivo para vaga de doutorado na Universidade 
federal do Pará, sendo tal desvínculo com a SEGUP/Pa primordial para a 
garantia da vaga.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 094/2021-coNJUr
data de assinatura: 19 de maio de 2021
contratada: EMMaNUEllE PaNToJa SilVa
cPf: 949.728.932-49
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 658552
terMo de rescisÃo aMiGÁVeL ao coNtrato Nº 121/2020-se-
GUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2020/348768
origem: contrato n° 121/2020-SEGUP/Pa
objeto: rescisão amigável do contrato nº 121/2020-SEGUP, com funda-
mento no inciso ii do art. 79 da lei nº 8.666/1993, considerando o tér-
mino do vínculo com a contratada, uma vez que o objeto do contrato já 
fora cumprido e liquidado financeiramente, ressaltando que a justificativa 
para a presente rescisão dá-se ao fato de que a contratada encontra-se 
participando de processo seletivo para vaga de doutorado na Universidade 
federal do Pará, sendo tal desvínculo com a SEGUP/Pa primordial para a 
garantia da vaga.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 093/2021-coNJUr
data de assinatura: 19 de maio de 2021
contratada: EMMaNUEllE PaNToJa SilVa
cPf: 949.728.932-49
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 658548

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 680/2021-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: aNToNio JoSE dE liMa VarEla
Matrícula: 5616174-1
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 800,00
339039 - r$ 300,00
ordenador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 658367

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 649/2021–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): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 19 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): MaJ BM Marco roGÉrio SciENZa, Mf: 57175250
SGT BM fraNciSco fErrEira crUZ, Mf: 5610257-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 650/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): colarES/Pa
PErÍodo: 29.01.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): SUB TEN PM ElENilSoN da SilVa MaMorÉ, Mf:5195292-1
cB PM JoHN JEffErSoN da coNcEiÇÃo PiEdadE, Mf:54193190-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 651/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
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dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 14 à 24.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor(ES): dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, Mf: 57207614
KaUÊ JoSÉ PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 652/2021–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): cUrUÇa/Pa
PErÍodo: 14.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo JÚ-
Nior, Mf: 5773989-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 653/2021–saGa
OBJETIVO:  para participar da “Operação Atlântico II”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cHaVES/Pa
PErÍodo: 13 à 22.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor(ES): cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
Sd PM aNTÔNio PaNToJa riBEiro NETo, Mf: 5920953-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 654/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 01.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238-1
arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 655/2021–saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 14 à 24.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 656/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MacaPá/Pa
PErÍodo: 10 a 11.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 
5196604-2
caP PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 57198333-1
SGT BM roGErio SarMENTo fErNaNdES, Mf: 54184999-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 657/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 10.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro, Mf: 5678382-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 658/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar e SEcoN.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 08.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 659/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 08.05.2021

QUaNTidadE dE diáriaS:1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 54181015-3
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 660/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 07.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 661/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 12.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 662/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 06.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:½(meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 666/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 09.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 667/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 04 à 06.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 668/2021–saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 17.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JÚNior, Mf: 
5211263
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 669/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVo ProGrESSo/Pa
PErÍodo: 12 à 14.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, 
Mf: 5264162-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 670/2021–saGa
oBJETiVo:  para ministrar treinamento de Videomonitoramento.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cUrUÇa/Pa
PErÍodo: 18 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
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SErVidor(ES): SUB TEN PM alfrEdo filHo da SilVa alVES, Mf: 
5585791
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): EdUardo PaUlo MarQUES raiol, Mf: 54195019
MarcElo HENriQUE PaNToJa SoUZa, Mf: 59563511
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 671/2021–saGa
oBJETiVo: para manutenção da repetidora de radiocomunicação.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S):  iGaraPÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 24 à 28.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM BErNardiNo coSTa MorEira JUNior, Mf: 
571987791
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): EdUardo PaUlo MarQUES raiol, Mf: 54195019
fraNciSco aSSiS dE frEiTaS NETo, Mf: 57196690
rHUaN VENicio ElErES BarroS, Mf: 5950962
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 672/2021–saGa
oBJETiVo:  para participar do Programa “SEGUraNÇa Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 20 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB BM dHiEGo SaNToS da SilVa, Mf: 57218051-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 673/2021–saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caMPo GraNdE/MS
PErÍodo: 23 à 29.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 674/2021–saGa
oBJETiVo:  para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 12 a 13.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 54181015-3
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 675/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 07 a 08.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 676/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S):  iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 14.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro, Mf: 5678382-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 677/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar e SEcoN
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S):  iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 16 à 17.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro, Mf: 5678382-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 678/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores do SEaP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S):  BraSÍlia/df
PErÍodo: 30 à 31.03.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 679/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S):  MaraBá/Pa
PErÍodo: 11 à 14.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM aUGUSTo JoSÉ coElHo da SilVa BiTTENcoUrT, 
Mf: 5755549-1
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
SGT PM EdMilSoN MarTiNS da coSTa, Mf: 5575591-1
cB PM arQUiMEdES GoMES araÚJo, Mf: 57200022-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 658380

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Falecimento nº 058/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN 
PM rr rG 4237 ciNÉSio MoNTEiro corrÊa, faleceu na cidade de casta-
nhal/Pa, na data 09 de abril de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 067173 01 55 2021 4 00009 085 0006205 18, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 14 de abril de 2021, apresentada e ar-
quivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 4237 ci-
NÉSio MoNTEiro corrÊa, em virtude do seu falecimento na data 09 de 
abril de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 09 de abril de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 658124

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 319/2021-sF/dF; Suprido, diEGo SaNToS WaNZEllEr, 
caP PM, Mf 57199361/2, do efetivo do(a) ciTEl; Prazo p/ aplicação: 60 
(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 
1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE coNSUMo); 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 320/2021-sF/dF; Suprido, fErNaNda KaroliNa rEGo 
da SilVEira QUarESMa, TEN PM, Mf 06402822/1, do efetivo do(a) odc/
cMS; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de con-
tas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
(MaTErial dE coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 321/2021-sF/dF; Suprido, oSMarlEY fUrTado, caP 
PM, Mf 571997722, do efetivo do(a) EMG; Prazo p/ aplicação: 60 (sessen-
ta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 1.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE coNSUMo); fonte de re-
curso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulho-
sa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 322/2021-sF/dF; Suprido, adEMir GoNÇalVES cor-
rÊa JUNior, caP PM, Mf 571995161, do efetivo do(a) df; Prazo p/ apli-
cação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; 
Valor: r$ 4.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (PESSoa JUrÍdica); 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 323/2021-sF/dF; Suprido, Marcio ValErio dE SoU-
Za, MaJ PM, Mf 5787238/1, do efetivo do(a) dGP; Prazo p/ aplicação: 60 
(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 
700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE coNSUMo); fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 324/2021-sF/dF; Suprido, Jairo cHaGaS do NaSci-
MENTo filHo, caP PM, Mf 572317391/1, do efetivo do(a) 1ª ciPaMB; 
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 
(dez) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTE-
rial dE coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 658561

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 825/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba/Pa; 
destino: igarapé-Miri/Pa; Período: 30/03/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: cB PM cleidiane de Sousa ferreira; cPf: 
007.114.052-20; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 826/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção/Pa; des-
tino: Belém/Pa; Período: 09 a 13/05/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM Magno Gley rezende dos 
Santos; cPf: 519.364.102-49; Valor: r$ 1.139,40. cB PM filipe costa car-
valho; cPf: 973.066.652-00; Valor: r$ 1.139,40. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 827/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém/Pa; des-
tino: Belém/Pa; Período: 18 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: caP PM Jairo chagas do Nasci-
mento filho; cPf: 002.687.412-12; Valor: r$ 580,28. ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 828/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Santarém/Pa; Período: 19 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: MaJ PM José João de azevedo 
corrêa; cPf: 323.792.772-49; Valor: r$ 949,56. cB PM cristiano alberto 
Pantoja de Moraes; cPf: 824.906.272-87; Valor: r$ 759,60. cB PM aman-
da lopes Mota; cPf: 808.680.882-34; Valor: r$ 759,60. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 829/21/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: SGT PM Jackson da Silva félix; 
cPf: 179.460.258-58; Valor: r$ 659,40. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 830/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves/Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista/Pa; Período: 18 a 20/05/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Hugo lean-
dro loureiro corrêa; cPf: 934.408.712-15; Valor: r$ 506,40. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 831/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Sebastião da Boa 
Vista/Pa; destino: curralinho/Pa; Período: 17 a 19/05/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: Sd PM Jorge 
fabrício da Silva Trindade; cPf: 008.389.942-10; Valor: r$ 253,20. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 833/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Tailândia/PA; Período: 10/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidor: cB PM Josuelton ferreira chagas; cPf: 753.719.522-68; 
Valor: r$ 126,60. Sd PM renata Pereira da Silva costa; cPf: 019.102.532-
19; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 834/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre/Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista/Pa; Período: 18 a 20/05/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM francisco 
acacio costa de oliveira; cPf: 280.102.482-15; Valor: r$ 395,64. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 658096
Portaria Nº 322/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
limoeiro do ajuru-Pa; Período: 20/02/2021 a 02/03/2021; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação. Servidor: SGT PM Braulio Saraiva; cPf: 
372.540.572-72; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM alex lima Peixoto; cPf: 
560.361.322-04; Valor: r$ 1.450,68. cB PM Mauricio Wagner Uchôa fer-

reira; cPf: 683.047.222-91; Valor r$ 1.392,60. Sd PM agnei de Jesus 
Pereira Júnior; cPf: 055.838.313-08; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM francisco 
alessandro de almeida lima; cPf: 019.269.662-95; Valor: r$ 1.392,60. 
Sd PM Walter Henrique rodrigues Monteiro; cPf: 020.706.512-82; Valor: 
r$ 1.392,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 371/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
ENEM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 24/02/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação. Servidor: Sd PM laercio de 
Sousa Barroso; cPf: 927.744.822-91; Valor: r$ 126,60. Sd PM Edson da 
Silva coutinho; cPf: 803.315.992-87; Valor: r$ 126,60. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 372/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
ENEM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 23/02/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação. Servidor: Sd PM laercio de 
Sousa Barroso; cPf: 927.744.822-91; Valor: r$ 126,60. Sd PM Edson da 
Silva coutinho; cPf: 803.315.992-87; Valor: r$ 126,60. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 423/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
ENEM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 21/02/2021 a 26/02/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM onassis Barros dos Santos; cPf: 603.650.642-20; Valor: r$ 1.186,92. 
SGT PM Edirlando Pedroso de oliveira; cPf: 589.529.502-91; Valor: r$ 
1.186,92; cB PM rodrigo dias Silva; cPf: 793.205.892-91; Valor: r$ 
1.139,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 425/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
ENEM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 21/02/2021 a 22/02/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT 
PM reginaldo dos Santos rabelo; cPf: 323.849.552-68; Valor: r$ 395,64. 
cB PM Paulo Jorge Gomes Junior; cPf: 947.076.342-49; Valor: r$ 379,80. 
Sd PM ricardo damasceno Silva; cPf: 008.020.352-30; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 437/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 15/03/2021 a 17/03/2021; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: MaJ PM luciana lopes 
da Silva oliveira; cPf: 697.857.402-34; Valor: r$ 791,30. SGT PM Mário 
araújo reis; cPf: 365.638.382-00; Valor: r$ 659,40. SGT PM luciano José 
Maia de oliveira; cPf: 577.041.392-15; Valor: r$ 659,40. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 468/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 02/03/2021 a 12/03/2021 Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidor: cB PM Manoel Mar-
tins dos Santos; cPf: 682.971.142-87; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM Hiago 
Gonçalves luna; cPf: 012.052.142-32; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 475/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ourém-Pa; Período: 17/03/2021 a 23/03/2021; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: cB PM Márcia de andrade 
albuquerque Silva ribeiro; cPf: 728.859.632-04; Valor: r$ 1.772,40. cB 
PM Jhon leno da conceição Silva dos Prazeres; cPf: 004.881.482-27; Va-
lor: r$ 1.772,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 476/21/di/dF – objetivo: cumprir ações de correge-
doria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-
Pa; destino: redenção-Pa; Período: 15/03/2021 a 20/03/2021; Quanti-
dade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cEl PM 
renato dumont Viégas leal; cPf: 380.927.432-15; Valor: r$ 1.582,60; 
SGT PM rogério lúcio fernandes das chagas; cPf: 452.120.662-04; Va-
lor: r$ 1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 477/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
campo Grande-MS; Período: 18/03/2021 a 20/03/2021 Quantidade de di-
árias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: MaJ PM Maiquel da 
Silveira rodrigues; cPf: 977.021.880-49; Valor: r$ 1.248,45. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 478/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 30/03/2021 a 01/04/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: aSP of PM José antônio 
ferreira cardoso; cPf: 747.494.982-20; Valor: r$ 705,55. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 479/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
itatupã); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 09 /03/2021 a 13/03/2021; Quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: cB PM fernando Victor 
ribeiro Souza; cPf: 874.329.272-00; Valor: r$ 633.00. Sd PM José carlos 
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da Silva; cPf: 007.553.732-00; Valor: r$ 633.00. Sd PM daniel Soares 
Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60 Valor: r$ 633,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 480/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: anapu-Pa; Período: 09/03/2021 a 12/03/2021; Quantidade de di-
árias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM cicero Gleison 
Teixeira da Silva; cPf: 934.677.292-15; Valor: r$ 759,60. cB PM achylles 
florencio de Sousa; cPf: 954.328.922-00; Valor: r$ 759,60. Sd PM Gu-
temberg Veloso da conceição; cPf: 008.138.922-10; Valor: r$ 759,60. Sd 
PM Vandervan ribeiro ferreira; cPf: 702.703.662-29; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 481/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
Destino: Medicilândia-PA; Período: 09/03/2021 a 12/03/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM antonio 
lopes de araújo; cPf: 574.203.602-78; Valor: r$ 791,28. cB PM Magno 
Soares dos Santos; cPf: 887.062.492-72; Valor: r$ 759,60. cB PM Mau-
rício Santos celestino; cPf: 688.573.732-15; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Elissandro Vieira de lima; cPf: 917.774.702-00; Valor: r$ 759,60. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 482/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
capanema-Pa; Período: 15/03/2021 a 19/03/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM deyvison roberto de 
Souza Martinez; cPf: 963.270.812-15; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Theron 
raphael Zahluth ferreira; cPf: 946.257.782-04; Valor: r$ 1.266,00. or-
denador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 486/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: 
Pacajá-Pa; Período: 05/03/2021 a 06/03/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SUB TEN PM Marcelino luciano 
dos anjos Pereira; cPf: 450.989.802-91; Valor: r$ 395,64. cB PM Hilde-
mar fernandes da Silva; cPf: 830.074.402-97; Valor: r$ 379,80. ordena-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 487/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
ENEM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
redenção-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 26/02/2021 a 27/02/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT 
PM Mario José adriano rodrigues de Brito; cPf: 590.482.802-06; Valor: r$ 
395,64. SGT PM fabio Maceno de oliveira; cPf: 974.117.601-53; Valor: 
r$ 395,64. cB PM José francisco dourado aguiar; cPf: 947.691.411-49; 
Valor: r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 501/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do ara-
guaia-Pa; destino: Santa Maria das Barreiras-Pa; Período: 19/03/2021 a 
21/03/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousa-
da; Servidor: SGT PM Hélio dias Martins; cPf: 467.659.482-87; Valor: r$ 
659,40. cB PM roseberto ferreira rodrigues; cPf: 593.792.862-87; Valor: 
r$ 633,00. Sd PM daniel Saymo Sousa dos Santos; cPf: 017.526.232-
23; Valor: r$ 633,00. Sd PM Thiago leandro Moraes de Souza Martins; 
cPf: 004.703.282-07; 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 502/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do 
araguaia-Pa; destino: floresta do araguaia-Pa; Período: 12/03/2021 
a 14/03/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pou-
sada; Servidor: TEN PM rafael de campos oliveira; cPf: 795.519.472-
15; Valor: r$ 705,55. cB PM carlos cristiano Sousa de oliveira; cPf: 
000.348.952-30; Valor: r$ 633,00. Sd PM José fernandes chaves Neto; 
cPf: 005.241.262-83; Valor: r$ 633,00. Sd PM douglas Henrique Neres 
de luz; cPf: 013.432.492-79; 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 503/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 12/03/2021 a 15/03/2021; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: caP PM Sandro Na-
zareno Silveira Queiroz da Silva; cPf: 904.113.072-15; Valor: r$ 870,42. 
SGT PM aurelio Junior da Silva Soares; cPf: 583.748.092-72; Valor: r$ 
791,28. cB PM Yuri Mafra Medeiros ávila; cPf: 924.254.882-00; Valor: r$ 
759,60. cB PM Helwaanny Vieia alcantara; cPf: 699.657.492-72; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 504/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: igarapé-Miri-Pa; Período: 08/03/2021 a 09/03/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de pousada; Servidor: TEN PM raoni de Paula Mello; cPf: 
000.194.732-06; Valor: r$ 141,11. cB PM Jhemerson costa Santos; cPf: 
983.335.502-15; Valor: r$ 126,60. cB PM robson Sousa da conceição; 
cPf: 011.044.652-64; Valor: r$ 126,60. Sd PM raphael Jose Barbosa Mo-
reira; cPf: 960.926.102-72; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Portaria Nº 508/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: curuçá-Pa; Período: 10/02/2021 a 10/02/2021; Quantidade de di-
árias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM adilson Junior Santos costa; 
cPf: 647.861.102-72; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 541/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Óbidos-Pa; Período: 14/03/2021 a 19/03/2021; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM deoclécio da Silva 
costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$ 1.450,68. cB PM Eder da Silva 
ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 658354
Portaria Nº 846/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: oriximiná-Pa; Período: 28/04 a 04/05/2021; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 06 pousada; Servidores: caP PM Marlos James Sena 
rodrigues; cPf: 559.326.902-59; Valor: r$ 1.885,91; SGT PM alaci San-
tos do Nascimento; cPf: 496.068.752-53; Valor: r$ 1.714,44; Sd PM 
Juliana da Silva dos Santos; cPf: 029.616.072-56; Valor: r$ 1.645,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 658395
Portaria Nº 832/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 17 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alexandre da Silva corrêa; 
cPf: 680.215.002-63; Valor: r$ 791,30; cB PM Bruno Henrique olivei-
ra costa; cPf: 002.554.692-92; Valor: r$ 633,00; cB PM Kellison carlos 
chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 633,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno
Portaria Nº 835/21/di/dF – objetivo: chamada de justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: ananindeua-Pa; Período: 28 a 29/04/2021; Quantidade de di-
árias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM augusto 
Sérgio Souza duarte; cPf: 400.760.242-53; Valor: r$ 174,08. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 836/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: afuá-Pa; Período: 11 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM fabio Vieira freitas; cPf: 
005.639.262-10; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Jadson Jeyson da Silva côr-
tes; cPf: 016.094.842-82; r$ 1.012,80. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 837/21/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Bragança-Pa; Período: 24/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidor: SGT PM antônio Marcos Miranda da Paz; cPf: 
613.259.882-00; Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 838/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de PadS; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; 
destino: Portel-Pa; Período: 12 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de Pousada; Servidor: SGT PM daniel Malato lima; 
cPf: 665.864.412-68; Valor: r$ 791,28. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 839/21/di/dF – objetivo: chamado de justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Portel-Pa; Período: 09 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 07 de 
alimentação e 06 de Pousada; Servidores: SGT PM Braulio Saraiva; cPf: 
372.540.572-72; Valor: r$ 1.714,44. cB PM Miqueas Monteiro cabral; 
cPf: 947.042.442-53; Valor: r$ 1.645,80. cB PM diogo José Brito Vei-
ga; cPf: 828.720.662-68; Valor; r$ 1.645,80. cB PM davison Maciel dos 
reis; cPf: 673.882.302-97; Valor: r$ 1.645,80. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 840/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Eldorado dos carajás-Pa; Período: 19 a 23/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 04 de Pousada; Servidores: MaJ PM Vítor Sérgio 
Gomes ribeiro; cPf: 649.753.632-91; Valor: r$ 1.266,08. SGT PM adel-
son Silva dos Santos; cPf: 608.052.852-53; Valor: r$ 1.055,04. cB PM 
divan costa rodrigues; cPf: 001.707.792-38; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM 
alessandra casseb da fonseca; cPf: 764.705.632-87; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 841/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
chaves-Pa; Período: 18/05 a 01/06/2021; Quantidade de diárias: 14 de 
alimentação e 14 de Pousada; Servidores: MaJ PM leonardo Euller Melo da 
cunha; cPf: 769.951.512-91; Valor: r$ 4.431,28. SGT PM cristiano San-
tos damasceno; cPf: 449.063.662-87; Valor: r$ 3.692,64. cB PM Weder 
Nascimento de almeida; cPf: 757.666.982-91; Valor: r$ 3.544,80. cB PM 
Elton Jonh lima de Jesus; cPf: 896.246.102-15; Valor: r$ 3.544,80. cB 
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PM cristiano dias rodrigues; cPf: 856.876.692-72; Valor: r$ 3.544,80. 
cB PM felipe lauro Bernardes; cPf: 004.988.112-47; Valor: r$ 3.544,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 842/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
Serra do Piriá); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 04 a 08/05/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Jon Elder Pereira 
Teles; cPf: 565.156.772-00; Valor: r$ 659,40; cB PM diego Mota Mar-
ques; cPf: 998.562.982-53; Valor: r$ 633,00; cB PM leandro da luz 
Pereira; cPf: 858.708.972-20; Valor: r$ 633,00; Sd PM andson lehonny 
Pereira oliveira; cPf: 013.355.852-57; Valor: r$ 633,00. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 843/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (op. 
Serra do Piriá); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Bragança-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 04 a 08/05/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação; Servidores: SGT PM denis cesar Sousa da 
Silva; cPf: 608.110.802-34; Valor: r$ 659,40; cB PM Manoel Brito lima; 
cPf: 729.025.582-87; Valor: r$ 633,00; cB PM ivan Breno lima da Silva; 
cPf: 010.588.762-52; Valor: r$ 633,00; cB PM Silvio da Silva Gatinho; 
cPf: 947.181.562-20; 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 844/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: Eldorado dos carajás-Pa; Período: 18 a 21/05/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MaJ PM Mano-
el Moura de Santana Neto; cPf: 600.154.032-20; Valor: r$ 949,56; SGT 
PM Edson alves Pina; cPf: 346.210.833-68; Valor: r$ 791,28. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 845/21/di/dF – objetivo: Escolta de Presos; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santana do ara-
guaia-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 17 a 18/05/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM adonildo 
lopes da Silva; cPf: 401.833.192-49; Valor: r$ 395,64; cB PM Valbe ro-
drigues da Silva; cPf: 462.566.602-34; Valor: r$ 379,80; ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 658489
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eXtrato de coNtrato
contrato nº 033/2021
Exercício: 2021
objeto: contratação de mão de obra de apoio às atividades operacionais e 
administrativas (farMacEUTicoS).
Justificativa:  a presente contratação se faz necessária em razão da sua 
natureza contínua e de apoio à realização de atividades essenciais ao cum-
primento da missão institucional do órgão e pela ampliação das atividades.
Valor: conforme dotação orçamentária, com despreendimento por demanda.
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2022.
data da assinatura: 13/05/2021.
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 006/2021 – faSPM – PrEGÃo ElE-
Trorico N° 001/2021 – cPl/faSPM.
Programa: 8338 – ações administrativas
Projeto atividade: 8338 – operacionalizações das ações administrativas
Elemento de despesa: 339037 – locação de Mão de obra
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151000000
contratada: aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS
cNPJ: 04.558.234/0001-00.
Endereço: condomínio Jardim itororó, rua K 5 nº 33, Bairro do Marco. 
cEP: 66.095-240
E-mail: amazona.eireli@gmail.com
fone: (91) 3277-0602 / (91) 3276-1292
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM
diretor do faSPM.

Protocolo: 658055

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 002/2021
contrato nº 003/2020
Exercício: 2021
objeto: inclusão do aluguel de 1 (uma) impressora multifuncional, com 
franquia mensal de 3.125 (três mil, cento e vinte e cinco) cópias, à locação 
prevista no contrato supracitado.

Justificativa: Considerando o aumento significativo da demanda de servi-
ços de impressões e cópias, oriundo da ampliação de atendimentos deste 
Fundo, em especial a disponibilização do serviço de auxílio financeiro para 
os associados e contribuintes do faSPM, houve a necessidade de inclusão 
de mais uma impressora para suprir às necessidades deste órgão.
Valor Global: r$ 30.375,00 (Trinta Mil, Trezentos e Setenta e cinco reais)
Vigência: 20/02/2021 a 19/02/2022.
data da assinatura: 13/05/2021
licitação: ProcESSo liciTaTÓrio N° 040/2019 - faSPM – PrEGÃo ElE-
TrÔNico N° 011/2019 -cPl/faSPM.
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 339040 – locação de Máquinas e Equipamentos
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0151000000 (recursos Próprios)
contratada: PriNT SolUTioN SErViÇoS dE ProcESSaMENTo dE docU-
MENToS lTda.
cNPJ nº 07.928.901/0001-97
Endereço: av. alcindo cancela, nº 350, Bairro Umarizal, cEPP.: 66065-217, 
Belém/Pa
Telefone: (91) 3249-5437 / 3353-5999
E-mail: comercial@printsolution.net.br
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 658423

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 068/2021-dGPc/diVersos
Belém-Pa, sexta-feira, 07 de maio de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora fErNaNda MaUÉS 
dE SoUZa, delegada, diretora da academia de Polícia civil - acadEPol, 
matrícula n° 5914296/ 1, para acompanhar como fiScal a execução do 
curso de formação Policial atinentes aos candidatos SUB JUdicES – con-
cursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa e c-203 SEad PcPa, 
aprovado pela resolução 365/2020 – coNSUP, promovido pela Polícia civil 
do Esatdo do Pará e executado pela acadEPol, E No SEU iMPEdiMENTo 
o servidor afoNSo alVES rodriGUES, investigador, diretor de Ensino, 
matrícula n°5332699-1 , que assistirá o referido cUrSo com as mesmas 
atribuições, no âmbito da polícia civil do estado do pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Portaria N.º 069/2021-dGPc/diVersos
Belém-Pa, sexta-feira, 07 de maio de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
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coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – rEVoGar os termos da PorTaria N°063/2018 – dGPc/diVErSoS, de 
17/05/2018, que designou o servidor MaNoEl SaBÓia PErEira filHo, 
Técnico de administração e finanças, matrícula n°3153649/1, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 067/2018 – PC/PA, firma-
do com a EMPrESa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a., 
cNPJ N° 04.895.728/0001-80, e no seu impedimento o servidor GEraldo 
GaBriEl doS SaNToS filHo, Escrivão de Polícia, matrícula n°5232104/1.
ii – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor JoSÉ roBErTo 
alENcar dE alMEida, matrícula n° 54196473/2, para acompanhar como 
FISCAL a execução do Contrato nº 067/2018 – PC/PA, firmado com a EM-
PrESa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a., cNPJ N° 
04.895.728/0001-80, cujo objeto é a prestação de serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica pela concessionária, desde a captação até 
as ligações externas, nos prédios de funcionamento da Polícia civil, e no 
seu impedimento a servidora aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa, diretor 
de divisão, matrícula n° 54185818/3, que assistirá o referido contrato com 
as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Pará, desde 
o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Portaria N.º 070/2021-dGPc/diVersos
Belém-Pa, quinta-feira, 20 de maio de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – rEVoGar os termos da PorTaria N°003/2021 – dGPc/diVErSoS, de 
07/01/2021, que designou a servidora rENaTa carValHo, chefe de cen-
tro, matrícula n° 5929330/5, para acompanhar como fiScal a execução 
do Contrato nº 012/2019–PC/PA, firmado com a Empresa CENTRO DE IN-
TEGraÇÃo EMPrESa EScola – ciEE, cNPJ N° 61.600.839/0001-55, e no 
seu impedimento a servidora MoNaliSa do Socorro JEZiNi, assistente 
administrativo, matrícula n°57190629/1.
ii – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor lUÍS oTáVio 
doS SaNToS TEiXEira, matrícula n° 5933776, para acompanhar como 
FISCAL a execução do Contrato nº 012/2019 – PC/PA, firmado com a 
Empresa cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola – ciEE, cNPJ N° 
61.600.839/0001-55, cujo objeto é a operacionalização de programas de 
Estágio de Estudantes, e no seu impedimento a servidora MoNaliSa do 
Socorro JEZiNi, assistente administrativo, matrícula n° 57190629/1, 
que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito 
da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;

b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 658231

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°020/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: dispensa de 
licitação n°003/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e BErESHiT E aTHaYdE coNSTrUÇÕES. cNPJ nº 
22.061.952/0001-58. data da assinatura: 11/05/2021. Vigência: o prazo 
para vigência do contrato será de 06 (seis) meses consecutivos, contado 
a partir de sua assinatura. objeto: obra de execução de rEcoNSTrUÇÃo 
da caiXa d’áGUa da dElEGacia dE PolÍcia da cidadE dE MaraBá/
Pa. Valor: r$ 86.015,45 (oitenta e seis mil quinze reais e quarenta e cinco 
centavos). Processo nº 2021/45230. orçamento: 40101.06.181.1502.755
9.449051.0101. contratada: BErESHiT E aTHaYdE coNSTrUÇÕES. Ende-
reço da contratada: rua a, conjunto Pedro alvares cabral, nº 78 – altos, 
Bairro: Marambaia, cEP 66.615-245, na cidade de Belém/Pa. ordenadora 
responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 658252
eXtrato de coNtrato
contrato n°021/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilida-
de de licitação n°002/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06 e cTT cENTro dE TrEiNaMENTo TáTico lTda. 
cNPJ nº 04.349.636/0001-02. data da assinatura: 12/05/2021. Vigência: 
Contrato terá vigência enquanto durar o curso, até a finalização com a 
certificação dos alunos. Objeto: contratação de empresa para aperfeiço-
amento de servidores públicos, com a oferta de curso de formação de 
instrutor de armamentos e Tiro. Valor: r$36.000,00 (trinta e seis mil re-
ais). Processo nº 2021/350247. orçamento: 40101.06.303.1502.8832.3
39039.0101. contratada: cTT cENTro dE TrEiNaMENTo TáTico lTda. 
Endereço da contratada: av. Humberto de campos, nº 3220, município de 
Guapituba ribeirão Pires, em São Paulo, cEP nº 09426-070.ordenadora 
responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 658100

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 03/2021 – Pc/Pa
ParTES: o GoVErNo do ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a empresa BErESHiT 
E aTHaYdE coNSTrUÇÕES, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
22.061.952/0001-58.
do oBJETo: rEcoNSTrUÇÃo da caiXa d’áGUa da dElEGacia dE Poli-
cia da cidadE dE MaraBá.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso iV da lei 
nº 8.666/93.
Valor: r$ 86.015,45 (oitenta e seis mil e quinze reais e quarenta e cinco 
centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Unidade orçamentária: 40101 – Polícia ci-
vil do Estado do Pará; Programa: 1502 – Segurança Pública; atividade: 
7559 – adequações de Unidades Policiais; Natureza da despesa: 449051 
– obras e instalações; Programa de Trabalho: 06.181.1502.7559 – obras 
e instalações; fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários.
ordENador rESPoNSáVEl: Exma. Sra. aNa MicHEllE GoNÇalVES So-
arES ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado 
Geral.
foro: Belém - Estado do Pará.
daTa: 06 de Maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 658255



48  diário oficial Nº 34.590 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 03/2021 - Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado Geral, resolve ratificar o Termo de Dis-
pensa de licitação nº 03/2021 – Pc/Pa, para rEcoNSTrUÇÃo da caiXa 
d’áGUa da dElEGacia dE Policia da cidadE dE MaraBá.
Valor: r$ 86.015,45 (oitenta e seis mil e quinze reais e quarenta e cinco 
centavos).
Belém-Pa, 06 de Maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 658258

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a EMPrESa cTT cENTro dE 
TrEiNaMENTo TáTico lTda, pessoa física, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.349.636/0001-02.
do oBJETo: contratação de empresa para aperfeiçoamento de servidores 
públicos, com a oferta de curso de formação de instrutor de armamentos 
e Tiro.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública;
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública;
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica;
Programa de Trabalho: 06.303.1502.8832
Plano interno: 1050008832c ação 220210 – Participação em curso
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 12/05/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 658110

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021 para 
contratação da EMPrESa cTT cENTro dE TrEiNaMENTo TáTico lTda. 
Valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 658111

.

.

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

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

2021/8745 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 31707 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

2 31708 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

3 31709 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

4 31710 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

5 32299 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

6 32300 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

7 32307 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

8 32308 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

9 32309 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

10 32310 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

11 32442 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

12 32443 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

13 32457 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

14 32458 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

15 32459 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

16 32460 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

17 32461 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

18 32493 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

19 32494 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

20 32517 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

21 32579 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., iNSErVÍVEl doaÇÃo

22 32580 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., iNSErVÍVEl doaÇÃo

23 32581 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., iNSErVÍVEl doaÇÃo

24 32582 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., iNSErVÍVEl doaÇÃo

25 32583 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., iNSErVÍVEl doaÇÃo

26 32584 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

27 32594 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

28 32606 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

29 32607 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

30 32642 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., iNSErVÍVEl doaÇÃo

31 32676 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

32 32682 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

33 32683 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

34 33347 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

35 33353 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

36 33354 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

37 33355 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

38 35505 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

39 35521 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

40 35549 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

41 35555 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
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42 35556 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

43 35560 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

44 35561 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

45 35562 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

46 35568 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

47 35569 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

48 35572 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

49 35573 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 658327

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 155 de 17/05/2021-daF
SErVidor: Maria lENira MorEira dE aQUiNo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5129184/2
PErÍodo: 15.03.2021 à 21.03.2021
Portaria Nº 156 de 17/05/2021-daF
SErVidor: MarcoS aNToNio PErEira corrEa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5138850/2
PErÍodo: 01.03.2021 à 14.03.2021
Portaria Nº 157 de 17/05/2021-daF
SErVidor: ESdraS da SilVa PErEira
carGo: auxiliar operacional, MaTrÍcUla: 5893453/1
PErÍodo: 01.03.2021 à 14.03.2021
Portaria Nº 158 de 17/05/2021-daF
SErVidor: JoSÉ TadEU dE SoUZa cErQUEira
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 57201421/3
PErÍodo: 10.03.2021 à 13.03.2021
Portaria Nº 159 de 17/05/2021-daF
SErVidor: iSaBElla foNSEca TorrES VilaÇa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 57211978/2
PErÍodo: 09.03.2021 à 22.03.2021
Portaria Nº 160 de 17/05/2021-daF
SErVidor: ciNTia SaYaKa KodaMa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5922452/2
PErÍodo: 15.03.2021 à 18.03.2021
Portaria Nº 161 de 17/05/2021-daF
SErVidor: roSYWaldo NaZarENo caNTUaria da SilVa fErrEira
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5847214/1
PErÍodo: 07.02.2021 à 18.02.2021
Portaria Nº 162 de 17/05/2021-daF
SErVidor: aNdrÉ ricardo QUEirÓZ SilVa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54185404/1
PErÍodo: 13.02.2021 à 22.02.2021
Portaria Nº 163 de 17/05/2021-daF
SErVidor: lUiZ WalTEr carValHo dE SoUZa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5094941/2
PErÍodo: 20.03.2021 à 18.04.2021
Portaria Nº 164 de 18/05/2021-daF
SErVidor: rEGiNa coEli lira da coNcEiÇÃo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54182353/2
PErÍodo: 11.01.2021 à 09.02.2021
Portaria Nº 165 de 18/05/2021-daF
SErVidor: aNa cláUdia MElo MacEdo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54182353/2
PErÍodo: 11.01.2021 à 09.02.2021
Portaria Nº 166 de 18/05/2021-daF
SErVidor: daNY laGES dENiS
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 57205043/2
PErÍodo: 11.02.2021 à 17.02.2021
Portaria Nº 167 de 18/05/2021-daF
SErVidor: JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
carGo: Motorista, MaTrÍcUla: 57195375/1
PErÍodo: 18.03.2021 à 23.03.2021

Portaria Nº 168 de 18/05/2021-daF
SErVidor: TErESiNHa daMaScENo MoNTEiro
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5847249/1
PErÍodo: 15.02.2021 à 18.02.2021
Portaria Nº 169 de 19/05/2021-daF
SErVidor: lariSSa PESSoal roSario
carGo: assistente administrativo, MaTrÍcUla: 57190927/1
PErÍodo: 24.02.2021 à 28.02.2021
Portaria Nº 170 de 19/05/2021-daF
SErVidor: SaMira Maria carMo Bricio
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188047/1
PErÍodo: 16.04.2021 à 24.04.2021
Portaria Nº 171 de 19/05/2021-daF
SErVidor: MiGUEl JUSTiNiaNo dE VaScoNcEloS alVES
carGo: Perito Médico legista, MaTrÍcUla: 5209269/1
PErÍodo: 19.02.2021 à 20.03.2021
Portaria Nº 172 de 19/05/2021-daF
SErVidor: lÚcio araÚJo MENEZES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5848806/1
PErÍodo: 24.03.2021 à 22.04.2021

Protocolo: 658210

diÁria
.

Portaria N°. 478/ 2021
oBJETiVo: apoio logístico.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: cassio Helton dos Santos Souza
cPf: 877.259.912-04
MaTrÍcUla: 6403452 / Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  ParaUaPEBaS - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  12/05/2021  a 14/05/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 658211
Portaria N°. 305/ 2021
oBJETiVo: realizar pericia.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Manoel adalberto Matos de oliveira
cPf: 166.714.652-15
MaTrÍcUla: 3312046/2 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTElo doS SoNHoS - Pa.
diária: 5.5 (cinco e meia) PErÍodo:  21/02/2021  a 26/02/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 304/ 2021
oBJETiVo: realizar pericia.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Manoel adalberto Matos de oliveira
cPf: 166.714.652-15
MaTrÍcUla: 3312046/2 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  TUcUrUÍ - Pa.
diária: 6.5 (Seis e meia) PErÍodo:  14/02/2021  a 20/02/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 252/ 2021
oBJETiVo: Visita Técnica.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS
cPf: 567.419.952-34
MaTrÍcUla: 57229910/2/ coordenador;
SErVidor: Vitor leonardo de lucena Souza
cPf: 965.359.112-68
MaTrÍcUla: 5897542 / Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  aBaETETUBa - Pa.
diáriaS: meia  PErÍodo:  11/02/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 480/ 2021
oBJETiVo: realizar visita tecnica.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: JoSE EdUardo SoarES doS SaNToS
cPf: 611.871.942-04
MaTrÍcUla: 5889981 / coordenador;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  ParaUaPEBaS - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  12/05/2021  a 14/05/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 658197
Portaria N°. 425/ 2021
dUrVal PoNTES fErrEira cic: 207.347.352-00
MaTrÍcUla: 5187990/2
carGo: Perito criminal
laUro MEdiNa ViaNa cic: 130.836.272-20
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior cic: 490.080.132-15
MaTrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/03/2021 a 10/03/2021
oBJETiVo: Praticipar equipe perícial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 658421
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 1474/2021/dG/detraN, de 19/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando a resolução nº 466 do coNTraN, de 11 de dezembro de 2013 
e alterações, em especial em seu art. 2º, §1º, que dispõe que, a emissão de 
laudo de vistoria por ocasião da transferência de propriedade ou de domicilio 
intermunicipal ou interestadual será exclusivamente por meio eletrônico; e
considerando ainda, o disposto nas PorTarias do dENaTraN nº 130, de 25 de agosto de 
2014, e 160 de 17 de setembro de 2014;
considerando o disposto nas PorTarias 020/2020 e 579/2021 do dETraN/Pa.
rESolVE:
artigo 1º – Estabelecer a circunscrição de atendimento das pessoas jurídi-
cas de direito público ou privado, credenciadas junto ao dETraN/Pa, para 
a prestação dos serviços de vistoria veicular (EcV), através da PorTaria 
24/2020-dETraN/Pa.
Parágrafo único. a circunscrição será estabelecida por 03 (três) regiões e 
seus respectivos municípios, conforme anexo desta PorTaria.
artigo 2º - a Empresa credenciada de Vistoria (EcV) poderá realizar visto-
rias em veículos que estejam registrados ou sendo transferidos para região 
pertencente a sede da EcV.
artigo 3º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

aNeXo

reGiÃo i
Nº MUNicÍPios
1 aBaETETUBa
2 acará
3 afUá
4 aNaJáS
5 aNaNiNdEUa
6 aUGUSTo corrÊa
7 aUrora do Pará
8 BaGrE
9 BaiÃo
10 BarcarENa
11 BElÉM
12 BENEVidES
13 BoNiTo
14 BraGaNÇa
15 BrEVES
16 BUJarU
17 cacHoEira do arari
18 cacHoEira do Piriá
19 caMETá
20 caPaNEMa
21 caPiTÃo PoÇo
22 caSTaNHal
23 cHaVES
24 colarES
25 coNcÓrdia do Pará
26 cUrraliNHo
27 cUrUÇá
28 GarrafÃo do NorTE
29 GUrUPá
30 iGaraPÉ-aÇU
31 iGaraPÉ-Miri
32 iNHaNGaPi
33 iPiXUNa do Pará
34 iriTUia
35 liMoEiro do aJUrU
36 MÃE do rio
37 MaGalHÃES BaraTa
38 MaracaNÃ
39 MaraPaNiM
40 MariTUBa
41 MElGaÇo

42 MocaJUBa
43 MoJU
44 MUaNá
45 NoVa ESPEraNÇa do Piriá
46 NoVa TiMBoTEUa
47 oEiraS do Pará
48 oUrEM
49 ParaGoMiNaS
50 PEiXE-Boi
51 PoNTa dE PEdraS
52 PorTEl
53 PriMaVEra
54 QUaTiPUrU
55 SaliNÓPoliS
56 SalVaTErra
57 SaNTa BárBara do Pará
58 SaNTa crUZ do arari
59 SaNTa iZaBEl do Pará
60 SaNTa lUZia do Pará
61 SaNTa Maria do Pará
62 SaNTarÉM NoVo
63 SaNTo aNToNio do Pará
64 SÃo caETaNo dE odiVElaS
65 SÃo doMiNGoS do caPiM
66 SÃo fraNciSco do Pará
67 SÃo JoÃo da PoNTa
68 SÃo JoÃo dE PiraBaS
69 SÃo MiGUEl do GUaMá
70 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
71 SENador JoSÉ PorfÍrio
72 SoUrE
73 TailÂNdia
74 TErra alTa
75 ToMÉ-aÇU
76 TracUaTEUa
77 UliaNÓPoliS
78 ViGia
79 ViSEU

 

reGiÃo ii
Nº MUNicÍPios
1 aBEl fiGUEirEdo
2 áGUa aZUl do NorTE
3 BaNNacH
4 BoM JESUS do TocaNTiNS
5 BrEJo GraNdE do araGUaia
6 BrEU BraNco
7 caNaÃ doS caraJáS
8 coNcEiÇÃo do araGUaia
9 cUMarU do NorTE
10 cUrioNÓPoliS
11 doM EliSEU
12 Eldorado doS caraJáS
13 florESTa do araGUaia
14 GoiaNÉSia do Pará
15 iTUPiraNGa
16 JacUNdá
17 MaraBá
18 NoVa iPiXUNa
19 NoVo rEParTiMENTo
20 oUrilÂNdia do NorTE
21 PacaJá
22 PalESTiNa do Pará
23 ParaUaPEBaS
24 PaU d’arco
25 PiÇarra
26 rEdENÇÃo
27 rio Maria
28 roNdoN do Pará
29 SaNTa Maria daS BarrEiraS
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30 SaNTaNa do araGUaia
31 SÃo doMiNGoS do araGUaia
32 SÃo fÉliX do XiNGU
33 SÃo JoÃo do araGUaia
34 SÃo GEraldo do araGUaia
35 SaPUcaia
36 TUcUMÃ
37 TUcUrUÍ
38 XiNGUara

 

reGiÃo iii
Nº MUNicÍPios
1 alENQUEr
2 alMEirM
3 alTaMira
4 aNaPU
5 aVEiro
6 BElTErra
7 BraSil NoVo
8 cUrUa
9 faro
10 iTaiTUBa
11 JacarEacaNGa
12 JUrUTi
13 MEdicilÂNdia
14 MoJUÍ doS caMPoS
15 MoNTE alEGrE
16 NoVo ProGrESSo
17 ÓBidoS
18 oriXiMiNá
19 PlacaS
20 PorTo dE MoZ
21 PraiNHa
22 rUrÓPoliS
23 SaNTarÉM
24 TErra SaNTa
25 TrairÃo
26 UrUará
27 ViTÓria do XiNGU

(republicada por incorreção no doE 34.589, de 20/05/2021)
Protocolo: 658562

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: 07/2021
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o MUNicÍPio dE alENQUEr/Pa, inscrito no 
cNPJ nº 30.960.125/0001-24.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início:20/05/2021 Término: 19/05/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 20/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 658565
eXtrato de coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: 005/2021
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a SUPEriNTENdÊNcia EXEcUTiVa dE MoBili-
dadE UrBaNa, inscrita no cNPJ sob nº 63.803.1000/0001-76.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgão do Sistema Nacional 
de Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de 
autos de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de pe-
nalidades, a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse 
financeiro entre o DETRAN/PA e a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE 
MoBilidadE UrBaNa dE BElÉM – SeMoB.
ViGÊNcia: iNÍcio em 11/05/2021 e TÉrMiNo em 10/05/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:11/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 658467

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 04/2021
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e a aUTarQUia MUNiciPal dE TrÂNSiTo E TraNSPorTE 
rodoViário dE iTUPiraNGa/Pa, inscrito no cNPJ n° 21.285.148/0001-90.
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso III, do Código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, bem como a semafórica nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 20/05/2021 Término: 19/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 20/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 658472

oUtras MatÉrias
.

eXtrato
NÚMero do coNVÊNio: 09/2020
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e a coMPaNHia dE TrÂNSiTo E TraNSPorTE UrBaNo 
dE TUcUrUÍ – cTTUc/Pa inscrito no cNPJ nº 07.667.756/0001-38.
oBJETo: cooperação técnica e operacional, por meio de atuação conjunta 
entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que via-
bilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos de infração de 
trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, a arrecadação 
de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 09/09/2020 Término: 09/09/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 08/09/2020
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo)

Protocolo: 658381
Portaria Nº 3557 /2020-dG/dHcrV/cHc/GccFc, de 21/12/2020.
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará,  
no uso de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020,  
e as Portarias do DETRAN/PA 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/634048, apresentado pela empresa 
SErGio roBErTo dE S. liMa & cia lTda. inscrita no cNPJ sob o nº 38.061.703/0001-
00, nome de fantasia  aUTo EScola foX,  junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao  credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa  SErGio roBErTo dE S. liMa & cia 
lTda,  inscrita no cNPJ sob o nº 38.061.703/0001-00, nome de fantasia 
aUTo EScola foX (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na  TV. 
aNGUSTUra 1845  Bairro -  Pedreira, cEP: 66.080.180, Belém / Pa, com 
atuação na Região de Trânsito de Belém no Município de  Belém / PA, em  
tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 (trinta e seis ) meses a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro _________  
neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MarcElo dE liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1247/2021 – ccecV/dG/detraN, de 06/05/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dETraN/
Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 10 de janeiro 
de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimentos para o credenciamento 
de empresas prestadoras de serviços de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa, cNPJ nº  36.217.127/0007-
08, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa PiNHEiro ViSToria ToTal VEicUlar 
EirEli, cNPJ nº:  36.217.127/0007-08, Nome fantasia  GP ViSToria, 
situada no Endereço: r cUMarU, Nº S/N  - Bairro: JardiM UMUaraMa, 
cEP: 68.552-208, no município de rEdENÇÃo/Pa, para exercer a atividade 
de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 (cinco) 
anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial do estado. 
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral



52  diário oficial Nº 34.590 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 1488/2021-dG/cGP, de 20/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXclUir da Portaria 1308/2020-dG/cGP, o servidor JoSÉ lUiZ PiNTo 
MarQUES NETo, Assistente de Trânsito, matrícula 55588509/1, designado 
como Examinador de Trânsito na CIRETRAN “A” de Redenção, no período de 
16/06/2020 a 01/11/2021, obedecendo às diretrizes estabelecidas para a 
Comissão de Examinadores de Trânsito, pela Portaria 3630/2019-DG/DETRAN.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 24/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1489/2021-dG/cGP, de 20/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o estabelecido na Portaria 3630/2019-dG/dETraN, de 
30/10/2019, publicada no doE 34.024, de 31/10/2019, nomeando a 
comissão de Examinadores para o período de 01/11/2019 a 01/11/2021, 
vinculando-os ao cNPJ 04.822.060/0001-40, deste Órgão, podendo ser 
alterada a qualquer tempo, com base no poder destinado à direção Geral,
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras abaixo relacionadas, para desenvolverem suas 
atividades de Examinador de Trânsito na CIRETRAN “A” de Redenção, 
no período de 24/05/2021 a 01/11/2021, obedecendo às diretrizes 
estabelecidas pela Portaria 3630/2019-dG/dETraN.

NoME carGo MaTrÍcUla
lUiZa aNToNia racHid MiraNda aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo 3263649/1

raiMUNda aNToNia da SilVa aSSiSTENTE dE TrÂNSiTo 5455383/2
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 24/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1490/2021-dG/cGP, de 20/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXclUir a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, 
com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através da 
Portaria 4071/2019-dG/cGP, ao servidor MarcElo fadoUl SaraiVa, 
Analista de Trânsito, matrícula 57194159/1, deste Departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 658588

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 20/2020-FisP.
oBJETo: prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº 020/2020 - fiSP 
até o dia 30/11/2021 e mudança de códigos do item 21615-1 - instalações 
elétricas que será retificado para os novos códigos constantes no SIMAS.
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021 - fáBio da lUZ dE PiNHo - dirETor 
E ordENador dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraN-
Ça PÚBlica/fiSP - JoSÉ diEGo SodrÉ riBEiro - iNoVarE EMPrEENdi-
MENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda

Protocolo: 658335
1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 19/2020-FisP.
oBJETo: prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº 019/2020 - fiSP 
até o dia 30/11/2021 e mudança de códigos do item 21615-1 - instalações 
elétricas que será retificado para os novos códigos constantes no SIMAS.
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021 - fáBio da lUZ dE PiNHo - dirETor 
E ordENador dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraN-
Ça PÚBlica/fiSP - lEoNardo MiraNda MoTa - EXEcUTiVa SErViÇoS 
TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda

Protocolo: 658338

aViso de LicitaÇÃo
.

o Fundo de investimento de segurança Pública, através de seu diretor, 
comunica que realizará licitação, na modalidade rdc, conforme abaixo descrito:
rdc Eletrônico nº 005/2021, modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço 
por item, regime de execução indireta, empreitada por preço global, valor total 
estimado sigiloso (conforme decreto Estadual nº 1974/2018, art. 11, §3º).
objeto: contratação de empresa para a construção da garagem da capela do QcG.
responsável pelo certame: renata de aviz Batista – caP QoBM
data de abertura: 14/06/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 20 de maio de 2021.
faBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesas do fiSP

Protocolo: 658377

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0520/2021-cGP/seaP Belém, 19 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:
- 0380/2021-cGP/SEaP, de 16/04/2021, publicada no doE nº 34.556, de 19/04/2021, 
referente à Sindicância Administrativa Investigativa nº: 5853/2021-CGP/SEAP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 658323
Portaria Nº 0520/2021-cGP/seaP Belém, 19 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:
- 0380/2021-cGP/SEaP, de 16/04/2021, publicada no doE nº 
34.556, de 19/04/2021, referente à Sindicância Administrativa In-
vestigativa nº: 5853/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 658326
Portaria Nº 0516/2021-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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à apu-
ração dos auto do Processo administrativo disciplinar nº 5754/2021-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: 658308
Portaria Nº 0517/2021-cGP/seaP Belém, 19 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
coNSidEraNdo ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disci-
plinar no prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 
5622/2020-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: 658319
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Portaria Nº 0518/2021-cGP/seaP  Belém, 19 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado - Presidente; BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 5752/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658313
Portaria Nº 0514/2021-cGP/seaP Belém, 17 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado - Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional – mem-
bro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – 
membro, para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância Ad-
ministrativa disciplinar nº 5748/2020-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: 658301
Portaria Nº 0513/2021-cGP/seaP Belém, 17 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior - Presidente; SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos das Sindicâncias Administrativas Disciplina-
res nº 5746, 5747 e 5750/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 
dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658299
Portaria Nº 0515/2021-cGP/seaP Belém, 18 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;

rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; SaidY MErcES doS SaNToS diaS 
– consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à apu-
ração dos auto do Processo administrativo disciplinar nº 5753/2021-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: 658303
Portaria Nº 0515/2021-cGP/seaP Belém, 18 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; SaidY MErcES doS SaNToS diaS 
– consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à apu-
ração dos auto do Processo administrativo disciplinar nº 5753/2021-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: 658305
Portaria Nº 0512/2021-cGP/seaP Belém, 17 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, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
Procurador autárquico e fundacional – membro; e aNdrE ricardo NaS-
ciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos das Sindicâncias Administrativas 
disciplinares nº 5418 e 5419/2020-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: 658296
Portaria Nº 0508/2021-cGP/seaP Belém, 19 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
RANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 5556/2020-
cGP/SEaP, objetivando apurar o não cumprimento de saídas temporárias 
concedidas ao preso WENdEl da crUZ SoarES, custodiado na colônia 
Penal agrícola de Santa izabel, conforme ofício datado de 15/06/2020, 
oriundo da Vara de Execução Penal da região Metropolitana de Belém; 
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, recomenda a Instauração de Sindicância Administrativa 
disciplinar em desfavor do ex-servidor JoElSoN doS SaNToS MoTa, ten-
do em vista os indícios de materialidade e autoria em desfavor do referido 
ex-servidor, uma vez que as provas testemunhais corroboram e funda-
mentam tais indícios. Todavia, o encerramento do vínculo do servidor com 
esta SEaP obstou a aplicação de qualquer reprimenda, posto que, o ato de 
exoneração opera-se no plano material, desconstituindo a relação jurídica 
servidor-administração; rESolVE: art. 1º - acatar o relatório conclusivo 
e determinar o arQUiVaMENTo do feito, com fulcro no art. 201, i, do rJU, 
em razão do encerramento do vínculo funcional do acusado. art. 2º - de-
terminar o encaminhamento de cópia do relatório conclusivo e da decisão 
à diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas anotações nos assenta-
mentos funcionais do Senhor JoElSoN doS SaNToS MoTa e, conforme o 
art. 3° da PorTaria nº 863/2019-cGP/SEaP, publicada no doE nº 34038, 
de 19/11/2019, em caso de retorno do servidor ao quadro funcional desta 
SEaP, esta corregedoria deverá ser comunicada para a devida iNSTaUra-
ÇÃO de Sindicância Administrativa Disciplinar em desfavor do ex-servidor 
mencionado, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional acerca do não cumprimento de determinação judicial. Sendo esta 
conduta falta grave, desse modo, recai em tese, art. 177, Vi, iX, “b”, 178, 
XVi e 189, todos do rJU e art. 7º, da PorTaria 102/2019-GaB/SEaP. dÊ-
SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658431
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Portaria Nº 0509/2021-cGP/seaP Belém, 19 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
raNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 5444/2020-cGP/
SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional da 
servidora GErUSa oliVEira da rocHa, agente penitenciária, acerca da 
suposta agressão física a interna Maria roSaNa MoNTEiro frEiTaS cus-
todiada no centro de reeducação feminino, ocorrida no dia 18/03/2020; 
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo da servidora em tela, tendo 
em vista que a apuração do presente feito não restou comprovado dolo ou 
culpa passível de aplicação de responsabilidade subjetiva em face da servi-
dora acusada e, por conseguinte, o arQUiVaMENTo do presente Processo 
administrativo disciplinar; rESolVE: art. 1º - acatar o relatório conclu-
sivo e a aBSolViÇÃo da servidora GErUSa oliVEira da rocHa, com 
esteio no art. 221, §1º, do rJU e consequentemente o arQUiVaMENTo 
do presente feito; art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da 
decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos 
funcionais e à comissão de acompanhamento de Estágio Probatório para 
conhecimento; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658437
Portaria Nº 0506/2021–cGP/seaP  Belém, 19 de maio de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da Corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão; rESolVE:
art. 1º - SUBSTiTUir o membro aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira 
pelo servidor BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administra-
tivo, e o membro SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS pelo servidor rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo, para integrar 
a comissão e dar prosseguimento ao Processo administrativo disciplinar 
nº 5358/2020-cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658448
Portaria Nº 0510/2021-cGP/seaP  Belém, 19 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coN-
SIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
5383/2020-cGP/SEaP, com tramitação prioritária, objetivando apurar as 
supostas agressões físicas aos PPls icaro raMoN dora PaSTaNa, diEl 
fErNaNdES da SilVa e MaiKo da SilVa aTaidE, custodiados na cadeia 
Pública de Jovens e adultos, conforme relato contido no c.i-150/2020, da-
tado de 08/02/2020; coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após 
análise criteriosa e imparcial dos autos, bem como os laudos periciais acos-
tados ao feito, materializam a ocorrência de ofensa a integridade corporal 
dos PPls periciados havendo, portanto, relação com os fatos apurados no 
presente feito. Recomendou, nesse sentido, a Instauração de Sindicân-
cia administrativa disciplinar em face do servidor JoSiMar MacHado dE 
VaScoNcEloS, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/
ou funcional por inobservância aos deveres funcionais e ofensa física em 
serviço; rESolVE: art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a 
Instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em face do servidor 
JoSiMar MacHado dE VaScoNcEloS, objetivando apurar a responsabi-
lidade administrativa e/ou funcional referente às agressões físicas em PPls 
custodiados na cadeia Pública de Jovens e adultos, em tese, por inobser-
vância aos dispostos nos arts. 177, VI c/c art.189 e art. 190, VII, da Lei 
nº5.810/1994-rJU; art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e 
da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamen-
tos funcionais do servidor. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658445
Portaria Nº 0507/2021–cGP/seaP Belém, 19 de maio de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da Corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão; rESolVE:
art. 1º - SUBSTiTUir o membro SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS pelo servi-
dor rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo, para inte-
grar a comissão e dar prosseguimento à Sindicância Administrativa Disciplinar nº 
5613/2020-cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658455
Portaria Nº 0530/2021-cGP/seaP  Belém, 18 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 Sindicân-
cia administrativa disciplinar nº 5907/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
responsabilidade administrativa e funcional do servidor f.i.a.M. (Mat.: nº 
5931371), lotado na cadeia Pública de redenção - cPr, conforme apurado 
na Sai-5715/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supostos indícios de even-
tuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. Sendo 
esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se ao 
disposto na PorTaria nº 981/2019-cGP/SEaP, art. 5º c/c arts. 177, Vi, e 
189, todos da lei nº 5.810/1994-rJU; art. 2º – constituir comissão com-

posta pelos servidores rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assessor 
– Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administra-
tivo – membro, e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente administrativo 
– membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedi-
cação 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 – determinar à referida comissão que 
obedeça ao estatuído no artigo 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 co-
nhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658473
Portaria Nº 0528/2021-cGP/seaP  Belém, 18 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 5905/2021-CGP/SEAP, objeti-
vando apurar responsabilidade administrativa e funcional dos servidores 
M.i.l.f.J. (Mat.: nº 5935162), e i.G.S. (Mat. nº 57174074), lotados no 
centro de recuperação Penitenciário V – crPP V, conforme apurado na 
Sindicância Administrativa Investigativa nº 5793/2021-CGP/SEAP. Desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte dos servidores. Sendo esta falta grave, desse modo, recai 
em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, ii e Vi, c/c 189, todos da 
lei nº 5.810/1994-rJU.; art. 2º – constituir comissão composta pelos 
servidores Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo – Pre-
sidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo 
– membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administra-
tivo – 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 – determinar à referida 
comissão que obedeça ao estatuído no artigo 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 dos servidores. dÊ-
SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658462
Portaria Nº 0532/2021-cGP/seaP Belém, 19 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, 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 5909/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a falta de cadastro 
no iNfoPEN do Mandado de Prisão nº 0800642-34-2020.814.0046.01.0001-
21 e registro no prontuário carcerário do PPl GaBriEl fErNaNdES Soa-
rES (iNfoPEN nº 288103), custodiado na central de Triagem Masculina de 
Marabá, conforme ofício interno n° 066/2020-cPc/dEc/SEaP, datado de 18 
de dezembro de 2020; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, 
assistente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - determinar 
à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investi-
gação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658485
Portaria Nº 0531/2021-cGP/seaP  Belém, 18 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 5908/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional dos PPs f.i.a.M (Mat. 
nº 5931371), a.c.l. (Mat.: nº 5953907), V. P. a. (Mat. nº 5933582) e r.
J.d. (Mat. nº 5954140), lotados na cadeia Pública de redenção - cPr, 
conforme apurado na Sai-5679/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supos-
tos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte 
dos servidores. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal 
conduta amolda-se aos arts. 177, Vi, art. 178, V e XXi, c/c 189 e 190, i 
e iV, todos do r.J.U.; art. 2º – constituir comissão composta pelos ser-
vidores, rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assessor – Presidente; 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo - membro, 
e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente 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 necessá-
rias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida comissão que obe-
deça 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 assenta-
mentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658471
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Portaria Nº 0529/2021-cGP/seaP  Belém, 18 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 5906/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional do PP J.c.S.c. (Mat.: 
nº 54181622), lotado no Presídio Estadual Metropolitano ii – PEM ii, con-
forme apurado na Sai-5304/2019-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, Vi, c/c art. 190, iV, todos da lei nº 5.810/1994-
rJU; art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor ra-
MoS EdUardo, corregedor Metropolitano – 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 exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos 
demais órgãos da administração Pública para as diligências necessárias 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 apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º 
- comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assenta-
mentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 658492

desiGNar serVidor
.

Portaria n° 467/2021 – GaB/seaP
Belém/Pa, 04 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora raiMUNda NoNaTa doS SaNToS aGUiar PErEi-
RA, matrícula nº 5812151, para atuar como fiscal do Convênio de Cooperação 
Técnica nº 001.2021, celebrado entre esta Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária- Seap e a Prefeitura de Paragominas, o qual tem como objeto a 
alocação de mão de obra de 25 (vinte e cinco) reeducandos em cumprimento de 
regime aberto e semiaberto , custodiados no centro de recuperação regional de 
Paragominas – crPa, em atividades laborativas diversas.
art. 2º - deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art. 3º – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 658219

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 522/2021 – ccoNt/dLPi/GaB/seaP. Belém/
Pa, 20 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais. coNSidEraNdo o dispos-
to no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o disposto no decreto nº. 870 
de 04/10/2013. rESolVE: art. 1º designar o servidor faBiaNo lUiS dE 
SOUZA RAMOS – Matrícula Funcional nº 5940850, como fiscal titular e o 
servidor MarcElo  NaZarETH loBaTo - Matrícula funcional nº 5919509, 
como fiscal suplente do Contrato Administrativo nº 002/2021/SEAP, ce-
lebrado entre a empresa iNdÚSTria dE MaTErial BÉlico do BraSil 
– iMBEl e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENci-
ária – SEaP, cujo objeto é aquisição de 30 ( trinta) carabinas 7,62 ia2 
IMBEL, para uso desta Secretaria. Parágrafo Único- São atribuições do fis-
cal: acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato, das cláusulas 
contratuais e fazer relatório de finalização do contrato. Art.2º - Deliberar 
que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dispositivo 
legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento. 
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 658422

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata da Publicação do contrato administrativo nº. 093/2021 no doE nº. 
34.582 de 13/05/2021 sob o nº de Protocolo 655164.
onde se lê: Valor ToTal: r$ 13.240,00 (treze mil duzentos e quarenta reais)
Leia-se: Valor ToTal: r$ 13.244,00 (treze mil duzentos e quarenta e 
quatro reais)

Protocolo: 658264

coNtrato
.

coNtrato: 071/2021
eXercÍcio: 2021
oBJETo: contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia e 
Geologia, tipo consultoria técnica, para obtenção e renovação de outorgas de 
direito de uso dos recursos hídricos e atendimento de exigências junto a SE-
MaS/Pa dos imóveis que possuem poços tubulares pertencentes à SEcrETa-
ria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ESTado do Pará.
Valor ToTal: r$ 53.600,00 (cinquenta e três mil, e seiscentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339039, fonte 0101 (estadual), Pi: 1050008283c
daTa da aSSiNaTUra: 19/05/2021
ViGÊNcia: 19/05/2021 a 19/05/2022
coNTraTado: EdY ENGENHaria E coNSUlToria EirEli
cNPJ: 24.613.109/0001-62
ENdErEÇo: Estrada iracema, margem direita km 02 da Pa 242, Vila São 
Brás, S/N, Sala 1, Zona rural, cEP. 68.786-000 – Santo antônio do Tauá/Pa
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 658191

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 825/2021 - dGP/seaP BeLÉM/Pa, 20 de Maio de 2021.
Nome: JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior, Matrícula nº 54180701/1/1; 
cargo: Motorista
assunto: licença Nojo.
Período: 13/05/2021 a 20/05/2021

Protocolo: 658196
Portaria Nº 826/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 20 de Maio de 2021.
Nome: fraNciSco ricardo VaZ coSTa, Matrícula nº 57221082/1; 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 26/04/2021 a 03/05/2021.

Protocolo: 658206
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 827/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 20 de Maio de 2021.
Nome: Ercio da SilVa TEiXEira, Matrícula nº 5852579/4; cargo: coordenador.
assunto: licença Nojo. Período: 12/05/2021 a 19/05/2021.

Protocolo: 658417
Portaria N°492/2021-dGP/GaB/seaP/Pa Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
EXCLUIR a Função Gratificada de Coordenador de Campo, FG-4 do servi-
dor aNToNio PErEira da SilVa, matrícula 54180181/2, com lotação na 
colônia Penal agrícola de Santa izabel – cPaSi, a contar de 03 de janei-
ro de 2021. dESiGNar cHarlES aNdrE BarBoSa PErEira, matrícula 
57202221/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
04 de janeiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 658408
Portaria N°493/2021-dGP/GaB/seaP/Pa Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
EXCLUIR a Função Gratificada de Coordenador, FG-4 do servidor DIEGO 
GUSTaVo SaNToS alVES, matrícula 57210872/1, com lotação no Núcleo 
de Tecnologia da informação – NTi, a contar de 25 de janeiro de 2021. 
dESiGNar Joao BaTiSTa SilVa GaTiNHo, matrícula 5898351/1, para 
exercer a referida função nesse núcleo, a contar de 26 de janeiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 658406

secretaria de estado
de cULtUra

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 190 de 20 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela PorTaria nº 091/2019, publica-
da no Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimen-
to interno da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2021/500869, de 11.05.2021,
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor allaN PiNHEiro dE carValHo, matrícula 
nº 57188175/4, ocupante do cargo de diretor do departamento de 
Música, como fiscal da prestação de serviço a ser realizada pela as-
sociação dos filhos e amigos do ile iya omi ase ofa Kare – afaia, 
que realizará o espetáculo “o afoxé ita lemi Sinavuru” no festival 
racismo se combate em Todo o lugar, que acontecerá no Teatro 
Estação Gasômetro, no dia 17 de maio de 2021.
ii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 17.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 658402
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oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00441
ProcESSo Nº 2021/500869
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 18/05/2021
oBJETo: contratação da associação dos filhos e amigos do ile iya omi ase 
ofa Kare, com sob o cNPJ de nº: 05.071.123/0001-37, qualificada no segmen-
to de artes cênicas/teatro/música, nos termos do Edital de credenciamento nº 
05/2020-SEcUlT, para realizar Espetáculo cultural “ o afoxé ita lemi Sinavuru”, 
evento integrante do festival racismo de combate em Todo o lugar.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8841 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158841 Pi: 1010008841c aÇÃo: 
267921 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
oriGEM: EdiTal dE crEdENciaMENTo nº 05/2020-SEcUlT, iNEXiGiBi-
lidadE dE liciTaÇÃo nº 017/2020
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo, 
matrícula nº 57188175/4
coNTraTada: aSSociacao doS filHoS E aMiGoS do ilE iYa oMi aSE 
ofa KarE, cNPJ Nº 05.071.123/0001-37.
ENdErEÇo: rod aUGUSTo MoNTENEGro KM 10 al-24, Nº 86, icoara-
ci, cEP: 66.823-060, Belém, Pará.
ordENador:UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 658509

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico nº 002/2021 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoeiro comuni-
ca que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônico, 
do tipo menor preço global, modo de disputa “aberto”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na impressão de livros 
para atender as demandas literárias dos Editais literários - 2017 e 2018 
realizados pela fundação cultural do Estado do Pará.
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UaSG: 925489
daTa dE aBErTUra: 02 de Junho de 2021
HORA DE ABERTURA: 10h30min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8842.0000; 
Elemento de despesa: 339039; fonte:0101.
responsável pelo certame: Bruno de araújo reis
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 658115

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 046/2021 - FcG de 20.05.2021.
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado nº. doE 33.781 de 15.01.2019;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de 
avaliação de Estado de inservibilidade de Bens, na forma do decreto Es-
tadual nº. 2.157/18.
Membro: dÊNYS aNTÔNio aMaNaJaS NoroNHa – if: nº. 57192378/3
Membro: KlEBEr fariaS forTE – if: nº. 5909561/1
Membro: rafaEl VallE MaraNHÃo – if: nº. 5906323/1.
autorização: Processo nº. 2021/383431 e 2021/18821
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Maria da Glória Boulhosa caputo- Superintendente da fcG

Protocolo: 658361

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria nº 305 de 18 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 2021/533268/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Bragança no dia 21 de maio de 2021, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: luiz reinaldo cunha de Souza
MaTrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658477
Portaria nº 306 de 18 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 2021/533200/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Tucuruí de 19 a 21 de maio de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuará cobertura
jornalística.
NoME: Mauricio Santos Monteiro
MaTrÍcUla: 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658478
Portaria nº 308 de 18 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 2021/533294/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Tucuruí de 19 a 21 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658482
Portaria nº 307 de 18 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 2021/533303/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Tucuruí de 19 a 21 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno Bezerra cecim
MaTrÍcUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658480
Portaria nº 309 de 18 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 2021/534926/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de Salinópolis de 21 a 22 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: 658484
Portaria nº 310 de 19 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 2021/537215/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Bragança de 20 a 22 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Maria carolina Barata
MaTrÍcUla: 5947865
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658487
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Portaria nº 303 de 18 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 2021/533327/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Tracuateua no dia 21 de maio de 2021, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 58916743
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658474
Portaria nº 304 de 18 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 2021/533302/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de Salinópolis de 21 a 22 de maio de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658475

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

torNar seM eFeito
.

caNceLar Portaria Nº 149/2021,  de 10 de Maio de 2021 de con-
cessão de diária à favor de HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo, matrí-
cula n.º 5945805/1, em decorrencia de alteração na programação do evento, 
conforme constante nos autos do processo 2021/490212, de 07/05/2021

Protocolo: 658126

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 04/2021– saGeP/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso das suas atri-
buições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de 01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos Art. 32 a 34 da Lei 5810/94-RJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que considerou apro-
vados no estágio probatório os servidores abaixo relacionados, reconhecendo-os aptos 
para o exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

SErVidor daTa dE 
EXErcÍcio MaTrÍcUla UNidadE

adMiNiSTraTiVa carGo coNcEiTo

adriENE TiNoco dE SoUSa 
MoNTEiro 21/11/2011 5896299-1 11ª UrE SErVENTE EXcElENTE

alVaro GalVao MoraES 14/10/2004 54187860-
1 USE 15 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

aNa criSTiNa MoraES doria 27/11/2008 57208495-
1 USE 9 ESPEcialiSTa EM EdUca-

cao claSSE ii EXcElENTE

aNGElo NaHUM PacHEco 01/02/2018 57228390-
2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

aNToNio carloS daMaScE-
No liSBoa 22/03/2010 57226525-

1 14ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

BraUliNo Poca MaGNo 26/04/2003 5437350-1 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
claUciNEia BloEMEr 

rodriGUES 27/02/2009 57214466-
1 10ª UrE SErVENTE BoM

clEiToN cloViS dE caSTro 
GoNcalVES 15/05/2012 5899776-1 2ª UrE ESPEcialiSTa EM EdUca-

cao claSSE ii EXcElENTE

clEiToN rodriGUES da 
SilVa 12/02/2009 57215310-

1 5ª UrE aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo EXcElENTE

criSTiaN NaZarE MalcHEr 
da SilVa 16/10/2004 54189076-

1 3ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

daYSE cEcilia da coSTa 
caNdido 07/02/2012 54186863-

2 11ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

EdiBErTo rodriGUES doS 
SaNToS 04/09/2008 55586968-

2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

EdiNalEa fErrEira liMa 31/01/2012 5898377-1 11ª UrE SErVENTE EXcElENTE
EdSoN fErrEira da SilVa 20/05/2003 5750261-2 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
EdSoN fErrEira fErrEira 25/11/2011 5896323-1 14ª UrE SErVENTE EXcElENTE

EdValdo fErrEira doS 
SaNToS 17/11/2008 5706262-3 3ª UrE ESPEcialiSTa EM EdUca-

cao claSSE ii EXcElENTE

ElZirENE da SilVa oliVEira 26/01/2016 5924792-1 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
EMErSoN BarBoSa da SilVa 26/04/2003 5846056-2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

EMMElY NaZarE raMoS 
doS rEiS 03/02/2009 57214700-

1 3ª UrE aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo EXcElENTE

EWErToN SaNToS da SilVa 14/05/2014 57207098-
3 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

faBricia SaNToS da SilVa 21/11/2011 6306906-1 11ª UrE SErVENTE EXcElENTE
faTiMa PriScilia ViEira 

NaSciMENTo 07/01/2014 57198476-
2 9ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

fraNciSco foNSEca MoraES 18/10/2010 54185233-
3 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

GEoVaNa PaTricia diaS 
BarroS 22/11/2011 5896377-1 11ª UrE SErVENTE EXcElENTE

GrEGorio BarBoSa corrEa 
JUNior 28/08/2008 57204321-

1 3ª UrE ProfESSor claSSE iii BoM

JocilENE coSTa PiMENTEl 10/08/2007 57188719-
1 3ª UrE ProfESSor claSSE iii EXcElENTE

JolciaNi criSTiNa dE SoUSa 11/05/2006 54187203-
2 5ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

JoNES do Socorro NEGrao 
diaS 16/02/2004 5838142-2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

JoSE aUGUSTo da SilVa 
alBUQUErQUE 21/05/2003 5812518-2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

KEYla MarcEllE GaTiNHo 
SilVa 25/08/2008 57206146-

1 14ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

lUciaNE SilVEira rodri-
GUES 18/10/2004 5783607-1 1ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

MaNoEl dE JESUS QUarESMa 
SaGica 20/05/2003 5845602-2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

MarcElo SilVa da SilVa 10/02/2009 57212398-
1 3ª UrE ViGia BoM

MarGarETH dE SoUZa 
fiGUEirEdo 07/11/2011 7059999-1 8ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

MarGarida EliSaBETH doS 
SaNToS liMa 27/01/2010 57226290-

1 3ª UrE aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo EXcElENTE

Maria dE NaZarE SoUSa dE 
aMoriM 21/11/2011 6306911-1 11ª UrE SErVENTE EXcElENTE

Maria raiMUNda do carMo 
da SilVa 18/06/2009 57218294-

1 3ª UrE aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo EXcElENTE

Marilia roSaliNa dE MiraN-
da GodiNHo 16/11/2005 54194466-

1 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

MilaNa VilHENa BElo 04/07/2012 5901416-1 3ª UrE SErVENTE EXcElENTE
Nadia criSTiNa SaraiVa 

ViEira dE BriTo 17/07/2007 57195054-
1 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

NaZarE GEorGiNa dE oli-
VEira riBaMar 05/06/2009 5469600-2 14ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

NElSoN cardoSo MaUES 02/05/2013 5905902-1 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

NilToN SaNToS GoMES 07/06/2005 54190477-
1 USE 13 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

PaBlo HUMBErTo dE oliVEi-
ra GoNcalVES 04/09/2008 54187784-

2 3ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

PaUlo alTEMar MElo do 
NaSciMENTo 21/07/2006 57174613-

1 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

raiMUNdo rEiS dE alMEida 01/09/2008 57196840-
2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

rEGiaNNE rocHa dE dEUS 
Barra 05/06/2012 5900203-1 USE 1 aSSiSTENTE adMiNiS-

TraTiVo EXcElENTE

rEGYaNNE do Socorro 
rocHa doS SaNToS 30/12/2008 57211320-

1 USE 13 SErVENTE EXcElENTE

rEJaNE EidiNHa da SilVa 
GoMES 29/12/2008 57211089-

1 5ª UrE SErVENTE BoM

roSiValdo fUrTado riBEiro 20/12/2007 57197311-
1 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

SalES dE alMEida loPES 03/02/2009 57214711-
1 3ª UrE aSSiSTENTE adMiNiS-

TraTiVo EXcElENTE

SaNdra SUElY rodriGUES 
dE oliVEira 17/04/2009 57216181-

1 USE 13 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

SElMa raMoS da SilVa 05/05/2011 54181458-
2 3ª UrE ESPEcialiSTa EM EdUca-

cao claSSE ii EXcElENTE
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SErGio HailToN da SilVa 
dUarTE 23/06/2016 5927400-1 USE 11 MErENdEira EXcElENTE

SilENE aNdrE BarrETo 24/06/2013 5905912-1 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
SUZaNa coElHo SPiNdola 

corrEa 22/05/2012 57219161-
2 USE 1 ESPEcialiSTa EM EdUca-

cao claSSE ii EXcElENTE

ValEria ViEira da SilVa 30/07/2012 5901288-1 USE 10 ESPEcialiSTa EM EdUca-
cao claSSE ii EXcElENTE

VirGiNia dE faTiMa caVal-
caNTE da Poca MaGNo 16/10/2004 54188276-

1 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 20 dE Maio dE 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 658411
Portaria de redes. Nº 605/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 584/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 112/2014-GaB/Pad de 16/06/2014, 
publicada no doE n° 32.666 de 18/06/2014, prorrogado pela PorTaria nº 
156/2014-GaB/Pad de 14/08/2014, publicada no doE nº 32.708 de 19/08/2014, 
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. Nº 606/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 533/2021-NdE/SEdUc, de 
17/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da PorTaria nº 71/2018-GaB/Pad de 20/03/2018, publica-
da no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela PorTaria nº 152/2018-
GaB/Pad de 12/06/2018, publicada no doE nº 33.637 de 14/06/2018, 
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. Nº 607/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 537/2021-NdE/SEdUc, de 
17/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 132/2018-GaB/Pad de 14/05/2018, 
publicada no doE n° 33.619 de 17/05/2018, prorrogado pela PorTaria nº 
201/2018-GaB/Pad de 06/08/2018, publicada no doE nº 33.677 de 10/08/2018, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei 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. Nº 608/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 587/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 171/2018-GaB/Pad de 18/06/2018, 
publicada no doE n° 33.642 de 21/06/2018, prorrogado pela PorTaria nº 
219/2018-GaB/Pad de 22/08/2018, publicada no doE nº 33.686 de 24/08/2018, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei 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. Nº 609/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 572/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 311/2018-GaB/Pad de 19/11/2018, 
publicada no doE n° 33.742 de 21/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 
106/2021-GaB/Pad de 27/01/2021, publicada no doE nº 34.473 de 28/01/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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. Nº 610/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 573/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 398/2018-GaB/Pad de 29/11/2018, 
publicada no doE n° 33.750 de 30/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 
45/2019-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 pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) 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. Nº 611/2021-GaB/Pad. Belém, 20 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 03/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da PorTaria nº 43/2020-GaB/Pad de 07/07/2020, publica-
da no doE n° 34.275 de 08/07/2020, prorrogado pela PorTaria nº 525/2021-
GaB/Pad de 05/05/2021, publicada no doE nº 34.573 de 06/05/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) 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 arQ. Nº 612/2021-GaB/siNd. Belém, 17 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
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GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria nº 38/2019-GaB/SiNd, de 08/08/2019, publicada no doE 
edição nº 33.950 de 12/08/2019.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 613/2021-GaB/siNd. Belém, 20 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 10/2021-NdE/SE-
dUc, datado de 05/02/2021;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da SEdUc, de 22 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 57212235-
1, e alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1, desig-
nadas pela PorTaria nº 20/2020-GaB/SiNd, de 31/07/2020, publicada no doE 
edição nº 34.299 de 03/08/2020, pelas servidoras daYSE rUTH TaVarES da 
SilVa, Mat. nº 454680-1, e iZaBEl BarroS BraGa. Mat. nº 772135-1, na 
qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 614/2021-GaB/siNd. Belém, 20 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2021-NdE/SEdUc, da-
tado de 05/02/2021;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da SEdUc, de 22 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 
57212235-1, e alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 
57213238-1, designadas pela PorTaria nº 25/2020-GaB/SiNd, de 
12/08/2020, publicada no doE edição nº 34.310 de 13/08/2020, pe-
las servidoras daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 454680-1, e 
iZaBEl BarroS BraGa. Mat. nº 772135-1, na qualidade de Presidente e 
membro, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 615/2021-GaB/siNd. Belém, 20 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 despacho exarado pela comissão Sindicante;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da SEdUc, de 11 de 
maio de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir as servidoras lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
57202717-2, rEJaNE MarÍlia Sá dE oliVEira, Mat. nº 57208584-1 e 
Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. nº 5138833-1, designadas pela 
PorTaria nº 123/2018-GaB/SiNd, de 04/12/2018, publicada no doE 
edição nº 33.753 de 05/12/2018, pelas servidoras TÂNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, fEliPE TEiXEira rEZENdE, 
Mat. nº 54197224-2 e alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 
57211696-1, na qualidade de Presidente e membros, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 658501

errata
.

errata da Portaria Nº 592/2021-GaB/Pad, 19/05/2021, Pu-
blicado no doe edição nº 34.589 de 20/05/2021.
oNde se LÊ:
PorTaria nº 592/2021-GaB/Pad
Leia-se:
PorTaria nº 604/2021-GaB/Pad
errata da Portaria de sUBstitUiÇÃo Nº 598/2021-GaB/Pad, 
19/05/2021, Publicado no doe edição nº 34.589 de 20/05/2021.
oNde se LÊ:
Servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade de membro;
Leia-se:
Servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade 
de membro, para compor o Pad-138/2017;

Protocolo: 658125

coNtrato
.

Portaria Nº 001/2021 – saPG
a Secretária adjunta de Planejamento e Gestão, usando da compe-
tência que lhe foi delegada pelo o art. 1º da PorTaria nº 961/2019, 
publicado no d.o.E. nº 33.928 de 23/07/2019, e;
considerando o estabelecido no art. 67, da lei nº 8.666/93, decreto 
870/2013 e instrução Normativa nº 001/2012-GS/SEdUc, e de acor-
do com o processo nº 2020/997849.
rESolVE:
arT. 1º – dESiGNar, a contar de 15/04/2021, o (a) servidor (a) HEllEN 
criSTiNa dE SoUSa araUJo, matrícula nº 57212565-1, auxiliar opera-
cional, para acompanhar e fiscalizar o contrato de Prestação de Serviços 
nº 020/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação- SEdUc 
e a Empresa claro S/a, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) para atender aos órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo Estadual, incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-li-
ne que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis 
contratadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, em regime de 
comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especifica-
ções contidas no termo de referência, assim como a transmissão de da-
dos para acesso à internet, incluindo todo suporte técnico eventualmente 
necessário para estes serviços e o fornecimento de sistema de Business 
inteligente (Bi), conforme o Pregão Eletrônico dGl/SrP nº 007/2020, e 
como Suplente de fiscal o servidor arcEliNo doS rEiS E SilVa JUNior, 
matrícula nº 54189126-2, Técnico em Gestão Pública.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 19 de maio de 2021.
dElciENE loUrEiro corrÊa
SEcrETária adJUNTa dE PlaNEJaMENTo E GESTÃo

Protocolo: 658232

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6
contrato: 001/2015
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf Santo 
afonso, Telégrafo, Belém/Pa.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal do contrato original justificado 
pelo reajuste do iPca, bem como prorrogar sua vigência.
dispensa de licitação: 001/2015-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 20.463,46
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 
66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
locadora: congregação Missionária redentorista, cNPJ nº 
92.839.075/0008-55, com sede na rod. artur Bernardes, 459, Val de cães, 
cEP 66.630-505, Belém /Pa
data de assinatura: 17/05/2021
Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 654636

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2020/793493
dispensa de licitação: 012/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a SociEdadE PorVir ciENTifico.
objeto: locação do imóvel localizado na Estrada do icuí Guajará, nº 1223, 
Bairro: icuí, no Município de ananindeua/Pa.,  pertencente a SociEdadE Por-
Vir ciENTifico, sob o cNPJ Nº 92.741.990/0001-37, para funcionamento da 
E.E.E.f. celina del Tetto da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa.
Valor Mensal: r$ 14,900,00 (quatorze mil e novecentos reais ).
Valor anual: r$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil oitocentos reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 19/05/2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 012/2021-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2020/793493
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍdica nº. 
581/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 19 de maio de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 658105
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2021/194566
dispensa de licitação: 013/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a SociEdadE 
EMPrESária liMiTada.
objeto: contratação da SociEdadE EMPrESária liMiTada, sob o 
cNPJ: 23.484.444/0001-45, para assinatura de Software para Enge-
nharia, contemplando os módulos: Básico orçamento, Bases adicio-
nais, Medição de obras e diário de obra, sendo que cada licença deve 
permitir a utilização de mais de um usuário simultâneo, e ser compa-
tível com o sistema operacional Windows 10, utilizado nos computa-
dores da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa.
Valor Global: r$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, i, b, da lei 
nº 14.065/2020, dispensada, inclusive, a cotação eletrônica, nos termos 
do art. 2º, §3º, do decreto nº 2.168/2010.
data da autorização: 20/05/2021.
 Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 013/2021-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2020/194566
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica nº. 555/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 
26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 20 de maio de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 658383

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 108 /2018 – contratação de empresa para prestação de ser-
viços de construção, reforma e ampliação de unidades escolares. recurso 
oriundo do contrato de empréstimo nº 2933/oc-Br-Bid/SEdUc.
Justificativa: Reajuste anual do saldo do contrato
Percentual do reajuste: 03,904% e 08,13%
Período de execução: maio/2019 a abril/2020 e maio/2020
dotação orçamentária: 16101.12.122.1509 - 7674
data de assinatura: 20/05/2021
contratada: laje construções ltda
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 658486

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47902/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras nas Escola Nova com 12 salas de aula 
(Quatipuru) e EEEFM Pacifico Leão (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / Garrafao do NorTE / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038 cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658050
Portaria de diarias No. 47903/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras nas Escola Nova com 12 salas de aula 
(Quatipuru) e EEEFM Pacifico Leão (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / Garrafao do NorTE / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106 cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658044
Portaria de diarias No. 47934/2021
oBJETiVo: conduzir servidor para realizar tombamento, assinatura no ter-
mo de movimentação de bens móveis, e recebimento eletrônico no SiS-
PAT/WEB, referente aos materiais entregues, bem como a fiscalização de 
ares condicionados (contrato 115 e 116/2019) EEEfM SÃo dE BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: odiloN do carMo MElo
MaTrÍcUla: 5890911 cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658045

Portaria de diarias No. 47940/2021
oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar visita técnica nas EEEf 
Padre dubois e EEEfM deodato rezende (Salinópolis) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733 cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658046
Portaria de diarias No. 47945/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizar levantamento para 
conclusão de serviço na EEEf Prof. Euride Brito (Salinópolis) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866 cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658047
Portaria de diarias No. 47942/2021
oBJETiVo: conduzir as técnicas da drTi para realizar visita nas EEEfM ro-
mildo Veloso, EEEFM Maria Tereza de Jesus (Ourilândia do Norte) e EEEFM 
ronan fidelis (redenção).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2
rEdENcao / oUrilaNdia do NorTE / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº di-
árias: 1
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127 cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658048
Portaria de diarias No. 47943/2021
oBJETiVo: levantamento para conclusão de serviço na EEEf Prof. Euride 
Brito (Salinópolis) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoilSoN dE oliVEira SilVa
MaTrÍcUla: 5954624 cPf: 00453723306
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658049
Portaria de diarias No. 47900/2021
oBJETiVo: ViSiTa Na EEEfM doM Mario dE MiraNda VilaS BoaS (BUJarÚ).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200 cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658056
Portaria de diarias No. 47733/2021
oBJETiVo: levantamento técnico para reforma da EEEM Pte castelo Bran-
co e levantamento técnico para orçamento da obra na ata de manutenção 
da EEEM prof. raimundo laureano da Silva Souza (Paragominas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0
ParaGoMiNaS / BElEM / 04/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: MEliSSa MarTiNEZ frEdErico
MaTrÍcUla: 55589243 cPf: 51690985291
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658057
Portaria de diarias No. 47901/2021
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da drTi Para rEaliZar ViSToria 
TÉcNica Na EEEfM doM Mario dE MiraNda VilaS BoaS (BUJarÚ).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GilSoN da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5073944 cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658054
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Portaria de diarias No. 47933/2021
oBJETiVo: realizar tombamento, assinatura no termo de movimentação 
de bens móveis, e recebimento eletrônico no SiSPaT/WEB, referente aos 
materiais entregues, bem como a fiscalização de Ares Condicionados (Con-
trato 115 e 116/2019) EEEfM SÃo MiGUEl dE BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488 cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658052
Portaria de diarias No. 47959/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM depu-
tado Nicias ribeiro que será inagurada ,Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ Portel 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
Portel/ BElEM 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE ProTaZio coElHo
cPf: 851.946.382-72
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658067
Portaria de diarias No. 47918/2021
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa E fiScaliZaÇÃo a ENTrEGa dE MaTEriaiS EXEcU-
Tada PEla GErENcia dE coNTrolE dE ESToQUE EEEfM PrESidENTE KENEdY.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMaNdio PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5910283 cPf: 20839600259
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658059
Portaria de diarias No. 47941/2021
OBJETIVO: Vistoria técnica na EEEFM Romildo Veloso (Ourilândia do Norte) 
e EEEfM ronan fidelis (redenção).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2
rEdENcao / oUrilaNdia do NorTE / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: lUcilENa fErrEira dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57193076 cPf: 61392863287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfraESTrUTUra dE T / aTiV 
NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658060
Portaria de diarias No. 47754/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 17/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337 cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658062
Portaria de diarias No. 47731/2021
oBJETiVo: levantamento técnico para reforma da EEEM Pte castelo Bran-
co e levantamento técnico para orçamento da obra na ata de manutenção 
da EEEM prof. raimundo laureano da Silva Souza (Paragominas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM ParaGoMiNaS 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0
ParaGoMiNaS BElEM 04/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: claUdio roGErio oliVEira MUrriETa
cPf: 70228264120
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658063
Portaria de diarias No. 47720/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVEN-
Tário daS UNidadES rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro di-
rETo Na EScola PddE2019/2020 PaTriMoNio dE BENS PaTriMoNiaiS doS 
diVErSoS MaTEriaiS aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / cacHoEira do Piria / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
cacHoEira do Piria / TracUaTEUa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
TracUaTEUa / ViSEU / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
ViSEU / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142  cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 658409

Portaria de diarias No. 47908/2021
oBJETiVo: Vistoria da obra de construção da Escola Nova com 12 salas de 
aula (Brasil Novo) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 19/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 0
alTaMira / BraSil NoVo / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
BraSil NoVo / alTaMira / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MEirElUci MarTiNS rocHa
MaTrÍcUla: 5943055  cPf: 73755419220
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / 
aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 658404

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica a servidor LEANDRO EDUARDO RIBEIRO PARAEN-
SE, lotado na Secretaria de Estado de Educação, cargo de auxiliar opera-
cional, notificado da decisão proferida nos autos do processo administrati-
vo disciplinar nº 2020/343186 que o dEMiTiU, na forma do art.178, iV, c/c 
190, ii, §2º da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
Eva abreu
ouvidora/Seduc

Protocolo: 658135
editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica a servidora VANUZA RODRIGUES TEIXEIRA, ma-
tricula 54192943/3, lotada na Secretaria de Estado de Educação, notificada 
a comparecer com brevidade à 4ª UrE, visando regularização funcional e 
ciencia de memorando nº 0546/2020, expedido pela codES.
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas-SaGEP/SEdUc

Protocolo: 658218
editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica a servidora CLARA LUCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, 
matricula 54192943/3, lotada na Secretaria de Estado de Educação, noti-
ficada a comparecer à Equipe de Aposentadoria/SAGEP/SEDUC, no que diz 
respeito ao trâmites interno da SEDUC, pois existem pendencias documen-
tais no processo de aposentadoria.,
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas-SaGEP/SEdUc

Protocolo: 658310

oUtras MatÉrias
.

editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica o servidor ROBSON DA SILVA LIMA, matricula 
5941606/1, lotada na Secretaria de Estado de Educação, notificada a dar 
ciencia de sua aBSolViÇÃo da pratica das condutas objeto de apuração do 
Processo administrativo disciplinar nº 2020/536106.
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas-SaGEP/SEdUc

Protocolo: 658175
cedeNcia
Portaria n.º: 3487/2021 de 18/05/2021
de acordo com o Processo Nº 202/618485
formalizar a cessão para a Policia ciVil do ESTado do Pará, o servidor 
PaUlo SErGio alVES da SilVa QUadroS, matricula nº 675636/1, Prof. 
colaborador, lotado nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no 
período de 01/01/2020 a 31/03/2021, para fuins de regularização funcional.
desiGNar
Portaria nº.: 3444/2021 de 18/05/2021
de acordo com processo nº 498128/2021
designar Elda dE alMEida SilVa, Matrícula nº 5902065/1, Espec. em Edu-
cação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM antonio Batista Belo de carvalho/Santarem, a contar de 20/05/2021.
Portaria nº.: 3376/2021 de 17/05/2021
de acordo com processo nº 495827/2021
designar adoNaY aNToNio rodriGUES da SilVa, Matrícula nº 
5900499/1, assistente administrativo, para responder interinamente 
pela função de Secretario (GEd-1) da EEEfM Barao de igarape Miri/Belém, 
a contar de 18/05/2021.
Portaria nº.: 3377/2021 de 17/05/2021
de acordo com processo nº 496233/2021.
designar Marcia KoSSMaNN ScHMiTT, Matrícula nº 57208954/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEfM frei ambrosio/Santarem, a contar de 18/05/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 3375/2021 de 17/05/2021
de acordo com o Processo Nº 495827/2021
dispensar NEUZa dE NaZarE NEGrao fErrEira, Matrícula nº 628891/1, 
Escrevente datilografo, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEfM Baoa 
de igarape Miri/Belém, a contar de 18/05/2021.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.:3489/2021 de 18/05/2021
de acordo com o Processo nº 502307/2021
Conceder, a contar de 11/05/2021, Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 
60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora ElEaNir GoMES da 
SilVa , matrícula Nº 5191955/1, Servente, lotada na corregedoria/Belém.
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Portaria Nº.:3488/2021 de 18/05/2021
de acordo com o Processo nº 506142/2021
Conceder, a contar de 20/04/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora aNa 
claUdia MariNHo PErEira , matrícula Nº 6400388/1,aux. de Serv.Gerais, 
lotada na divisão de controle de Estoque, desta Secretaria, em substituição 
ao servidor PaUlo JorGE dE alMEida VilHENa, Matricula nº 6400191/1.
reVoGar/coNceder
Portaria Nº.:000087/2021 de 19/05/2021
i- revogar, a contar de 01/05/2021, a PorTaria col. nº 988/2019 de 18/03/2019, 
que concedeu Gratificação de Tempo integral,no percentual de 60 %, ao servidor 
MaUricElio coSTa fiGUEirEdo, matrícula nº 3188655/1,agente de PorTa-
ria, lotado no departamento de administração de Material.
II- Conceder, a contar de 01/05/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servi-
dor odoriValdo dE SoUZa crUZ, matrícula Nº 447587/1, Escrevente 
datilografo, lotado na divisão de controle de Estoque, em substituição ao 
servidor mencionado no item anterior.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 3596/2021 de 19/05/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora iSaBEla dE 
caSTro BEGoT, matricula Nº 5901304/1, Especialista em Educação, lotada 
na EE fernado ferrari/Marituba, no período de 23/02/2021 a 22/02/2023..
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 3568/2021 de 19/05/2021
formalizar a concessão de licença Maternidade a clara alicE da Sil-
Va GUiMaraES BraSil, matricula nº 57219925/2,Professor, lotada na 
EE dr antonio Teixeira Gueiros/ananindeua, no período de 21/09/2020 a 
13/10/2020, para fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 052/2020 de 18/08/2020
Nome:GEaNE PErEira SilVa
Matrícula:57214676/1Período:01/10 a 30/10/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM irma laura de Martins carvalho/canãa dos carajas
Portaria nº.: 361/2020 de 14/08/2020
Nome:ciNTia dE MoraES PErEira
Matrícula:54181972/2Período:15/11 a 29/12/20 Exercício:2020
Unidade:EE alice Silveira lima/Piçarra
Portaria nº.: 150/2020 de 04/08/2020
Nome:KUWEraTarE TEMBE aMJiKiNirE
Matrícula:5942980/1Período:01/10 a 30/10/20 Exercício:2020
Unidade:anexo i Yarapew iwazu/EiEEfM fco M Tembe/cap. Poço
Portaria nº.: 19/2021 de 16/03/2021
Nome:raiMUNdo PEdro BEZErra QUEiroZ
Matrícula:448303/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nilo de oliveira/igarape açu
Portaria nº.: 29/2021 de 12/04/2021
Nome:dElEoN alEXaNdrE da SilVa
Matrícula:57224763/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr angelo cesarino/igarape açu
Portaria nº.: 37/2021 de 12/04/2021
Nome:TElMa SiMoNE dE SoUZa SaNToS
Matrícula:6300450/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Macario felipe antonio/igarape açu
Portaria nº.: 39/2021 de 12/04/2021
Nome:fraNciSco odiMar loPES MoNTEiro
Matrícula:534790/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf lameira Bittencourt/Magalhaes Barata
Portaria nº.: 40/2021 de 12/04/2021
Nome:lidiaNE BorGES MaGalHaES
Matrícula:57210694/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf lameira Bittencourt/Magalhaes Barata
Portaria nº.: 44/2021 de 13/04/2021
Nome:JoSE roGErio da SilVa loPES
Matrícula:57217677/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Manoel Joaquim Monteiro/Magalhaes Barata
Portaria nº.: 45/2021 de 13/04/2021
Nome:JoSiMara MElo coSTa
Matrícula:57214164/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Manoel Joaquim Monteiro/Magalhaes Barata
Portaria nº.: 47/2021 de 13/04/2021
Nome:rEGiaNE BarBoSa SoUSa
Matrícula:57210753/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Manoel Joaquim Monteiro/Magalhaes Barata
Portaria nº.: 53/2021 de 15/04/2021
Nome:NaGiaNE GaBriEla SilVa SaloMao
Matrícula:8400478/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.: 58/2021 de 15/04/2021
Nome:liGia Maria liMa dE SoUZa
Matrícula:5869528/3Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM conego calado/igarape açu
Portaria nº.: 61/2021 de 19/04/2021
Nome:roSENilToN rocHa da coSTa MoNTEiro
Matrícula:57210675/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM conego calado/igarape açu
Portaria nº.: 63/2021 de 19/04/2021
Nome:GrEiciaNE dE MoraES fEiToSa
Matrícula:57212675/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM congo calado/igarape açu
Portaria nº.: 66/2021 de 19/04/2021
Nome:JaNil E SilVa SoarES
Matrícula:5448590/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM conego calado/igarape açu

Portaria nº.: 72/2021 de 20/04/2021
Nome:fraNciSco SidNEY MoNTEiro da SilVa
Matrícula:57217651/Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Elias Emin/igarape açu
Portaria nº.: 76/2021 de 20/04/2021
Nome:METUSaEl alEiXo dE caMPoS
Matrícula:57210403/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Elias Emin/igarape açu
Portaria nº.: 83/2021 de 21/04/2021
Nome:Elda daNiElE dE SoUZa BorGES
Matrícula:57210429/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Maria ione Henrique/igarape açu
Portaria nº.: 86/2021 de 22/04/2021
Nome:EdUarda lira dE liMa
Matrícula:57212693/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nilo de oliveira/igarape açu
Portaria nº.: 88/2021 de 22/04/2021
Nome:Erica coSTa PiNHEiro
Matrícula:5902295/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nilo de oliveira/igarape açu
Portaria nº.: 92/2021 de 22/04/2021
Nome:NaTalia SaYori MarQUES HidaKa
Matrícula:57212667/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nilo de oliveira/igarape açu
Portaria nº.: 93/2021 de 23/04/2021
Nome:JorGE ElioMar doS SaNToS MoNTEiro
Matrícula:57218221/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM izidorio francisco de Souza/Maracana
Portaria nº.: 104/2021 de 23/04/2021
Nome:JaciaNNE BarroS SErEJo
Matrícula:57212684/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presid Kennedy/Maracana
Portaria nº.: 112/2021 de 28/04/2021
Nome:ValciNEidE lira carrEra
Matrícula:5376106/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presid Kennedy/Maracana
Portaria nº.: 113/2021 de 29/04/2021
Nome:Joao WEldEr MoNTEiro dE SoUSa
Matrícula:57230225/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: 9 UrE/Maracana
Portaria nº.: 375/2021 de 17/05/2021
Nome:raiMUNda SilVia fErrEira SoarES
Matrícula:5891187/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM celso rodrigues/Sto antonio do Taua
Portaria nº.: 338/2021 de 12/05/2021
Nome:rEdriKia WilciaNE fErrEira aGUair
Matrícula:57211085/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE São Jose/Santarem
Portaria nº.: 335/2021 de 12/05/2021
Nome:SolaNY criSTiNa coSTa da SilVa
Matrícula:5895357/2Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Waldemar Maues/Santarem
Portaria nº.: 82/2021 de 18/05/2021
Nome:Marcia dE JESUS SilVa
Matrícula:5942012/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM ana Pontes francez/Tucurui
Portaria nº.: 84/2021 de 17/05/2021
Nome:Maria SUlliVaN caMPoS coSTa
Matrícula:5834287/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:16 UrE/Tucurui
Portaria nº.: 018/2021 de 03/05/2021
Nome:iraNEidE TErBiNo lEiTE SiQUEira
Matrícula:57215952/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Paulo freire/Sapucaia
Portaria nº.: 3473/2021 de 18/05/2021
Nome:SilViNa BriTo loPES
Matrícula:57213290/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3474/2021 de 18/05/2021
Nome:lUcElia lEiTE fErrEira
Matrícula:57194789/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3480/2021 de 18/05/2021
Nome:lUciaNa TEiXEira riBEiro
Matrícula:5342589/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3464/2021 de 18/05/2021
Nome:cilENE do Socorro BraGa WaNZElEr
Matrícula:5954214/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3482/2021 de 18/05/2021
Nome:raiMUNda aldENora coSTa SEaBra
Matrícula:745197/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3472/2021 de 18/05/2021
Nome:SYlVio GoNÇalVES BarrETo
Matrícula:761427/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria nº.: 3481/2021 de 18/05/2021
Nome:rUi TUPiNaMBaS loBaTo faVacHo
Matrícula:6012736/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: divisão de controle de Estoque/Belém
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Portaria nº.: 3476/2021 de 18/05/2021
Nome:NiZaNdro corrEa loPES
Matrícula:5921303/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria nº.: 3479/2021 de 18/05/2021
Nome:UBiraTaN SEVEriNo aSSUNÇÃo
Matrícula:57212606/4Período:12/07 a 10/08/21 Exercício:2020
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria nº.: 3485/2021 de 18/05/2021
Nome:JoSE aloNSo MoNTEiro MarTiNS
Matrícula:57213666/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.: 3478/2021 de 18/05/2021
Nome:carloS alBErTo loPES do ValE
Matrícula:303569/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.: 3477/2021 de 18/05/2021
Nome:GioVaNNa da SilVa oliVEira caldEira
Matrícula:5435307/2Período:04/07 a 17/08/21 Exercício:2021
Unidade:depto. Educ. de ativ. fisicas/Belém
Portaria nº.: 3458/2021 de 18/05/2021
Nome:KEllY KrYSTHiaNNE SaNToS dE lacErda
Matrícula:54189849/3Período:15/06 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria nº.: 3486/2021 de 18/05/2021
Nome:KEllY roSSY SilVa dE alMEida
Matrícula:5890613/1Período:12/07 a 10/08/21 Exercício:2021
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.: 3465/2021 de 18/05/2021
Nome:MaUro SErGio da SilVa PENEdo
Matrícula:57215133/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3466/2021 de 18/05/2021
Nome:lUZia do Socorro doS SaNToS GoMES
Matrícula:674583/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3467/2021 de 18/05/2021
Nome:Jair fraNciSco da coSTa fraZao
Matrícula:6016260/3Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof deusarina Nascimento de Sousa/Benevides
Portaria nº.: 3468/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria iZaBEl oliVEira GUiMaraES
Matrícula:57208882/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof deusarina Nascimento de Sousa/Benevides
Portaria nº.: 3469/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria do Socorro SilVa dE SoUSa
Matrícula:6027423/2Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof deusarina Nascimento de Sousa/Benevides
Portaria nº.: 3470/2021 de 18/05/2021
Nome:aNa lUcia SoUSa da SilVa
Matrícula:971863/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof deusarina Nascimento de Sousa/Benevides
Portaria nº.: 3471/2021 de 18/05/2021
Nome:rUBENilSoN PErEira fErrEira
Matrícula:57212011/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Padua costa sede/Sta Barbara do Pará
Portaria nº.: 3484/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo loUrENÇo oliVEira
Matrícula:192422/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3483/2021 de 18/05/2021
Nome:Joao ViTor SaNTiaGo da SilVa
Matrícula:57214424/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3475/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria do Socorro alENcar
Matrícula:666050/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3451/2021 de 18/05/2021
Nome:aNdrEa MoraES da cUNHa
Matrícula:57212536/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3452/2021 de 18/05/2021
Nome:aNa Maria MorEira dE carValHo
Matrícula:306215/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3453/2021 de 18/05/2021
Nome:EdiNa da coNcEiÇÃo dE SoUSa
Matrícula:456942/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3454/2021 de 18/05/2021
Nome:GlacilENE dE oliVEira aSSUNÇÃo
Matrícula:57213932/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3455/2021 de 18/05/2021
Nome:JoSE GUilHErME lEiTE da SilVa
Matrícula:306940/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3456/2021 de 18/05/2021
Nome:MarciNo GoMES dE aGUiar
Matrícula:317748/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba

Portaria nº.: 3450/2021 de 18/05/2021
Nome:cicEro PErEira dE oliVEira
Matrícula:758485/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3457/2021 de 18/08/2021
Nome:Erica cordEiro roZENdo
Matrícula:57213920/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3459/2021 de 18/08/2021
Nome:JoSE BarBoSa da SilVa
Matrícula:189715/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3460/2021 de 18/08/2021
Nome:Maria lUcia TaBoSa fariaS
Matrícula:449814/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3461/2021 de 18/08/2021
Nome:Maria raiMUNda da SilVa QUiNTEro
Matrícula:6004679/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 3462/2021 de 18/08/2021
Nome:Maria odETE SoarES MElo
Matrícula:758906/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.: 3463/2021 de 18/08/2021
Nome:Joao BoSco lEiTE da rocHa
Matrícula:529990/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo de Queiroz/Marituba
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 3567/2021 de 19/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 003329/2021 de 14/05/2021, que concedeu 
180 dias de licença maternidade, no período de 17/04/2020 de 13/10/2020, a 
servidora clara alicE da SilVa GUiMaraES BraSil, matricula 57219925/2, 
Professor, lotada na EE dr aNToNio Teixeira Gueiros/ananindeua.

Protocolo: 658503

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte.
*republicado por ter saído com incorreções no doe nº 34.589 de 20.05.2021
Processo eletrônico nº 2021/242409
Portaria N° 714/21, de 17 de maio de 2021.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no estágio 
probatório o(a) servidor(a) do corPo docENTE desta instituição de Ensino Superior 
abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NoME id. fUNcioNal carGo coNcEiTo
daNiEllE do Socorro caSTro MoUra 5940826/ 1 ProfESSor aUXiliar EXcElENTE

rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 658152
iNcLUsÃo de doceNtes No coMitÊ cieNtÍFico iNterNo da UePa
Processo eletrônico nº 2021/242409
Portaria N° 723/21, de 18 de maio de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO, o disposto no 
artigo 31, inciso Xii do Estatuto da UEPa que autoriza o reitor a delegar 
atribuições ao Vice – reitor e outros auxiliares da administração;
coNSidEraNdo a instrução normativa 002/2019 - ProPESP/UEPa, com 
vigência de 01/04/2021 a 31/03/2022, que trata do Comitê Cientifico In-
terno da Universidade do Estado do Pará;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação quanto a inclusão de docentes para fazer parte da comissão 
do coMiTÊ ciENTÍfico iNTErNo da UEPa., conforme os autos Protocolo 
eletrônico nº 2021/337477 de 29.03.2021;
r E S o l V E:
iNclUir na PorTaria N° 514/21, de 12 de abril de 2021, publicado no 
d.o.E nº 34.551 de 14.04.2021, os servidores desta iES, abaixo relaciona-
dos para comporem com os demais membros o Comitê Científico Interno 
- cci, vinculado a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universi-
dade do Estado do Pará de acordo com a instrução normativa 002-2019 
- ProPESP, com vigência de 01/04/2021 a 31/03/2022.
cENTro dE ciÊNciaS SociaiS E EdUcaÇÃo – ccSE
MEMBroS id. fUNcioNal
airToN doS rEiS PErEira  5693314/1
raiMUNdo MiGUEl doS rEiS PErEira  80845756/4
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 658149
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reVoGar Portaria
e-Protocolo: 2021/537913 de 19/05/2021.
Portaria: Portaria N° 733/2021, de 20 de maio de 2021
rEVoGar, a contar de 20.05.2021, os efeitos da PorTaria nº 418/21 de 
11.03.2021, publicada no doE nº 34.516 de 12.03.2021, que designou o 
servidor carloS JoSÉ caPEla BiSPo, id. funcional n° 57233040/1, na 
função de Pró-reitor de Gestão e Planejamento, para responder pela VicE
-rEiToria da UEPa, em substituição ao titular que estava afastado para 
concorrer às eleições de reitor e Vice - reitor desta iES.
e-Protocolo: 2021/537777 de 19/05/2021.
Portaria: Portaria N° 734/2021, de 20 de maio de 2021
rEVoGar, a contar de 20.05.2021, os efeitos da PorTaria nº 574/21, 
de 26.04.2021, publicada no doE nº 34.565 de 28.04.2021, que desig-
nou o servidor lEoNY lUÍS loPES NEGrÃo, id. funcional n° 57233067/1, 
na função de dirETor dE PlaNEJaMENTo ESTraTÉGico, para responder 
pela PrÓ-rEiToria dE GESTÃo E PlaNEJaMENTo da UEPa.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da UEPa

Protocolo: 658356

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

e- Protocolo nº 2021/522275
ato: Portaria n° 715/21, de 17 de maio de 2021.
TErMiNo do VÍNcUlo:  01.06.2021
MoTiVo: rescisão contratual a Pedido
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: SaMara fUrTado liMa
carGo:  TÉcNico dE laBoraTÓrio
forMa dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 11.05.2020
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 658145

errata
.

sUPriMeNto de FUNdo
errata
Protocolo: 657164
Processo nº. 2021/509167
onde se lê - fonte: 0102
Leia-se - fonte: 0661
onde se lê:
ordenador de despesa
lEoNY lUiS loPES NEGrÃo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.
Leia-se:
ordenador de despesa
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Publicada no Diário Oficial N.º 34.588 de 19 de Maio de 2021.

Protocolo: 658321

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo coNcorrÊNcia PÚ-
BLica N°001/2021- ceL/UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará, rubens cardoso da Silva, no 
uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme legislação em vi-
gor, especialmente pela lei nº8666/93 e alterações posteriores, a vista do 
parecer conclusivo exarado pela comissão Especial de licitação, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Proc. 2020/11656
coNcorrÊNcia PÚBlica: Nº 001/2021-cEl/UEPa
data da adjudicação: 17/05/2021
data da Homologação: 17/05/2021
objeto: Exploração de espaço da Universidade do Estado do Pará - UEPa, 
referente a área de 22,57 m de frente por 20 m de fundo, localizada na 
Br 316, KM 8, no município de ananindeua, conforme Termo de referência 
anexo ao Processo. Empresa Vencedora: P. da S coUTo
cNPJ 10.826.380/0001-71
Valor: r$15.001,99 (Quinze mil, um real e noventa e nove centavos) mensal.
Belém, 19 de Maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 658151

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 735/2021, de 20 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo B
Nome: Mario rocHa dE oliVEira JUNior
Matrícula funcional: 57201584/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8471
fonte: 0102
339030_ r$  3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 658297

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 731/2021, de 20 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: firmar convênios.
oriGEM: SaNTarÉM-Pa
dESTiNo: iTaiTUBa-Pa
NoME do SErVidor: fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE,
id. fUNcioNal:57198144/2
daTa iNicio: 16.05.2021
daTa TÉrMiNo: 22.05.2021
QUaNTidadE: 06 e ½  (seis e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 658139

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Portaria N° 732/2021, de 20 de maio de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 287/2021, de 15.02.2021, publicada 
no d.o.E nº 34.493 de 16/02/21, que concedeu a servidora aNa GorETTi 
NoVaES coUTiNHo MoUra, id. funcional nº 7565463/3 cargo de TÉcNi-
co a, lotada na  coordENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, 1,5 (uma 
e meia) diária devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Pa-
ragominas/Pa, no período de 24/02/2021 a 25/02/2021 com o objetivo de 
organizar e executar as solenidades de colação de Grau.

Protocolo: 658136

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL UNiLateraL
terMo de rescisÃo UNiLateraL aMiGÁVeL ao coNtrato ad-
MiNistratiVo Nº 018/2019.
data da assinatura: 18/05/2021.
objeto: a rescisão amigável do contrato n° 018/2019, e seus aditivos.
a necessidade da rescisão se dá em virtude do fechamento da empresa 
contratada, em razão de aposentadoria do sócio. ressalta-se que a mes-
ma, já se encontra extinta estando, portanto, destituída de personalidade 
jurídica para efeito de rescisão contratual amigável, conforme disposto no 
art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993
ParTES: UEPa e f.M PaNToJa - ME, estabelecido na rodovia Mario covas, 
nº 178 térreo, bairro do coqueiro, cEP: 67115-000, ananindeua/Pa, cNPJ/
Mf nº. 34.831,545/0001-61
ordenador: rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 658204

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

.

diÁria
.

Portaria Nº 288/2021 – 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 2021/516684
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Secretário Executivo JoSE dE riBaMar fErNaNdES, o referido Secretário 
Executivo se deslocará no trecho Belém/Tracuateua/augusto corrêa/Bra-
gança/Belém/PA no período de 30/05/2021 à 03/06/2021 na finalidade de 
assessorar os conselhos Municipais de assistência Social de Tracuateua/
augusto corrêa/Bragança/Belém/Pa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 658109



 diário oficial Nº 34.590  65 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 275 de 06 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora raiMUNda NoNaTa cra-
Vo TriNdadE, matrícula nº. 3222020/1, cargo aUXiliar Social, triênio 
07.03.2017/2020 complemento, período 16.04.2021 à 15.05.2021.
Portaria Nº. 299 de 18 de Maio de 2021 - resoLVe:
i – conceder, por 02 (dois) anos de licença para Tratar de interesse Parti-
cular, a servidora BiaNKa aUXiliadora fiGUEira da SilVa, matrícula nº. 
54196000, ocupante do cargo de aSSiSTENTE Social lotada no centro de 
internação de adolescente Masculino Marabá – ciaM MaraBa, de acordo 
com o art. 93 do rJU/Pa, art. 3º do decreto nº 955/2020, durante o perí-
odo de 12.05.2021 a 11.05.2023, sem remuneração.
Portaria Nº 306 de 20 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora roSiaNE GoMES JUca, 
matricula nº 54189663/1, cargo MoNiTor, triênio 03.02.2013/2016, 
período de 17.05.2021 a 15.06.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 658137

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

suprimento de Fundos
Portaria: 201/2021
Prazo para aplicação (sessenta):  60 dias
Prazo para prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor: PEdro JoSÉ SilVa da SilVa
cargo do servidor:  Motorista
Matrícula do servidor:  57192939/2
recursos: fonte de Trabalho: 188338 fonte de recurso:  0101
339039.............r$ 4.000,00
observação: Para atender despesas de pronto pagamento. Prazo de apli-
cação será de 60 (sessenta)  dias, a partir da emissão da ordem bancária.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 658265

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 200/2021
oBJETiVo: Para tratar de temas relacionados à Política Pública em direitos Humanos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Brasília/df
SErVidor:
VErENa arrUda fadUl; carGo: diretora-dcdH; MaT: 5904471/3; PErÍ-
odo: 20 a 24/05/2021; Quantidade de diárias: 4,5.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 658112
Portaria Nº 195/2021
oBJETiVo: Participar de visita técnica às prefeituras dos municípios.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Sto. antônio do Tauá, Vigia, São domingos do capim e Sta. izabel/Pa
SErVidor:
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira; carGo: Secretário/SEJUdH; 
MaT: 392871/1; PErÍodo: 20 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 2,5
MaNoEl SÉrGio BorGES; carGo: Motorista; MaT: 5807239/2; PErÍo-
do: 20 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 2,5
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos humanos

Protocolo: 658041
diÁrias
Portaria Nº 198/2021
oBJETiVo: Participarem da posse do conselho Municipal da Juventude, 
bem como será realizado o lançamento do projeto juventude de empreen-
dedora 2021 e reunião com representantes da juventude local para divul-
gação cNH jovem, id jovem.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Ponta de Pedras/Pa
SErVidor:
fláVio MorEira dE PaUla; carGo: Gerente da GPdJ; MaT: 5956831/1; 
PErÍodo: 20 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 1,5
JEaNETE da SilVa GoMES; carGo: assistente Social; MaT: 54188359/3; 
PErÍodo: 20 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 1,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 658078

Portaria Nº  199 /2021
OBJETIVO: Realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, 
a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: inhangapi, Maracanã e igarapé açu/Pa
SErVidor:
CÍCERO DA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86665/1; PErÍodo:  24 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES; carGo: assistente administra-
tivo; MaT: 57195607/2; PErÍodo: 24 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
EDSON RODRIGUES COSTA; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; MAT: 
86681/1; PErÍodo: 24 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
MaNoEl SErGio BorGES; carGo: Motorista; MaT: 5807239/2; PErÍo-
do: 24 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 658547

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 052/2021 daF/sedeMe BeLÉM, 20 de Maio de 2021.
Nome:iGor raPHaEl MaGalHÃES da foNSEca/Matrícula:n° 54191889/3/
cargo: coordenador do Núcleo de comunicação/origem:Belém-Pa/desti-
no:Barcarena-Pa/Período:dia 21/05/2021/diária: 0,5 (meia)/objetivo: re-
gistrar e divulgar tratativas com a concessionárias de Energia Elétricas de 
Barcarena – cElBa. acompanhar visita Técnica nas empresas e indústrias 
da região: alubar, regaf e aço Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658216
Portaria N° 051/2021 daF/sedeMe BeLÉM, de 20 de Maio 2021.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matrícula:n° 5918069/1/cargo:MoTo-
riSTa/origem:Belém-Pa/destino:Barcarena-Pa/Período:dia 21/05/2021/
diária:0,5 (meia)/objetivo:conduzir o servidor desta SEdEME, Mauro José 
rodrigues Barbalho, com objetivo de acompanhar o Secretário nesta viagem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658207

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 006/2021
a coMPaNHia dE Gá do Pará torna público aos interessados o resultado 
da licitação realizada no dia 20/05/2021, às 10h00(dez horas), na modali-
dade pregão presencial nº. 002/2021, que tem como objeto a contratação 
de empresa para elaboração de projeto básico de engenharia para a rede 
de distribuição de gás natural no município de Barcarena/Pa, de acordo 
com as especificações do anexo I – Termo de Referencia. EM RAZÃO DO 
laNcE ofErTado ESTar MUiTo SUPErior À ESTiMaTiVa da coMPa-
NHia, dEclaraMoS a liciTaÇÃo fracaSSada. Mas informações https://
www.gasdopara.com.br/licitacoes.

Protocolo: 658293

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 114/2021 de 20 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 024/2021, celebrado com a 
empresa aSSociaÇÃo cENTro dE TrEiNaMENTo dE EdUcacao fiSica 
ESPEcial - cETEfE a servidora Marciria do Socorro Tavares Tavares, ma-
trícula nº 5923707/2, e como suplente a servidora lilian lúcia Machado 
Gonçalves, matrícula nº 5056209/2, conforme processo nº 2021/495399.
assinatura: 20/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presiden

Protocolo: 658302
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NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

desiGNar serVidor
.

Portaria de desiGNaÇÃo N° 07/2021 – NePMV
o diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verde – NEPMV, 
no exercício de suas atribuições legais conforme decreto s/n de 18 de ja-
neiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 33785, e 
lei Estadual n° 7.756/2013,
r E S o l V E: dESiGNar o servidor idNaldo JoSÉ loPES dE aBrEU, 
matrícula nº 54193851, coordenador de contratos do NEPMV, para res-
ponder pelo cargo comissionado de diretor administrativo e financeiro – 
GEP-daS-011.5, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, em substituição 
ao titular carloS alBErTo MoNTEiro, matrícula nº 55585924, que se 
encontra em gozo de férias regulamentares.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-Pa, 15 de abril de 2021.
PaUlo PoMBo TocaNTiNS (diretor Geral do Núcleo Executor do Programa 
Municípios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 658283

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo nº 06/2021-NGPM credcidadÃo
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e reinstalação 
de aparelho de ar condicionado, mediante condições estabelecidas no Edi-
tal da licitação e cláusulas contratuais.
liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico SrP/dGl/SEPlad Nº. 05/2020 e ata de re-
gistro de Preços 05/2021.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decreto n° 
877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto Estadual 991/2020, decreto Estadual 
2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
Valor ESTiMado: r$ 6.679,60 (seis mil, seiscentos e setenta e nove reais 
e sessenta centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 20/05/2021.
ViGÊNcia: 20/05/2021 até 19/05/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 e 339030
foNTE: 0101.
coNTraTada: T a M coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo lTda-EPP.
cNPJ nº 29.044.927/0001-05.
ENdErEÇo: rua do fio, Quadra a, Bairro Novo Horizonte 2, cEP 67.200-
000, Marituba/Pa.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
ordenador da despesa: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira.
diretor Geral-NGPM credcidadão

Protocolo: 658225
eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo nº 05/2021-NGPM credcidadÃo
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado, mediante condições estabelecidas no Edital 
da licitação e cláusulas contratuais.
liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico SrP/dGl/SEPlad Nº. 05/2020 e ata de re-
gistro de Preços 06/2021.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decreto n° 
877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto Estadual 991/2020, decreto Estadual 
2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
Valor ESTiMado: r$ 5.616,17 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e 
dezessete centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/05/2021.
ViGÊNcia: 20/05/2021 até 19/05/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
Natureza da despesa – 449052
foNTE: 0101.
coNTraTada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda – EPP
cNPJ nº 11.489.784/0001-80
ENdErEÇo: Trav. rosa lima nº 01, Bairro Mirizal, cEP 67.200-000, Marituba/Pa.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
ordenador da despesa: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira.
diretor Geral-NGPM credcidadão

Protocolo: 658237

diÁria
.

Portaria nº 023/2021 – 20 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 aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Sapucaia/redenção/Belém, com o objetivo de re-
alizar palestras e cadastros aos microempreendedores dos municípios de 
Sapucaia e redenção, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
rENaTa KEllY dE GoiS 

BarrEiroS 59466293-1 Gerente regional 23 a 29/05/2021   6 1/2
PriScila HorlaNia SilVa 

SaNToS 5946293-1 Gerente regional 23 a 29/05/2021   6 1/2
ricardo HaMiNTaS MarTiNS 

PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 23 a 29/05/2021   6 1/2

VaNilSa da SilVa BorGES 591773-3 GErENTE rEGioNal 23 a 29/05/2021   6 1/2

dÊNiS lEÃo dE SoUZa 5719352 dirETor dE PlaNEJaMENTo 23 a 29/05/2021   6 1/2
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 658107

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria
.

Portaria Nº. 352/2021, de 20 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. 2021/536080, de 19/05/2021 
e os termos do Oficio nº. 360/2021/GS/SEPLAD, e
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado no doE nº. 
34.240, de 01/06/2020.
r E S o l V E:
i - ProrroGar, pelo prazo de 02 (dois) anos, no período de 01/06/2021 
a 31/05/2023, a cessão da servidora GiaNE da aSSUNÇÃo QUEiroZ doS 
SaNToS, matrícula nº. 57196329/1, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, para a Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
- SEPlad, com ônus para o órgão cessionário.
ii– caberá ao Órgão cessionário comunicar a frequência do servidor, men-
salmente, ao órgão cedente;
iii - caberá ao órgão cessionário apresentar o servidor ao seu órgão de 
origem ao término da cessão;
iV - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 658413

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 348/2021, de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/523986, de 17/05/2021, 
Memorando 85/2021, de 17/05/2021 – difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i - rEVoGar a PorTaria nº 313/2021, de 10/05/2021, publicada no doE nº 
34.585, de 17/05/2021, referente à designação de fiscal do contrato nº 023/2021.
ii – dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, matrícula 
nº 5942371/3, ocupante do Cargo de Diretor, como fiscal do Contrato ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

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

iii - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JUNior, matrí-
cula 5913247/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, aci-
ma descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iV - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 658530
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 25/2021 - carta coNVite Nº 001/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
TraNSTErra loGiSTica E EMPrEENdiMENToS lTda - cNPJ nº 
19.254.583/0001-05
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE UMa QUadra PoliESPorTiVa, No MUNicÍPio 
dE BarcarENa/Pa.
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 19/08/2021
Valor: r$ 219.473,84
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE00690
doTaÇÃo orÇaMENTária:
7101 15.451.1508.7556 449051 0101
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Travessa da Matriz, nº 851, Bairro comercial, na cidade de Barcarena-Pa, 
cEP 68.445-000.
Telefone: (91) 3242-6268

Protocolo: 658534

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 19/2020 – Pe Nº 01/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Split Service refrigeração comercio ltda-ME
 -cNPJ nº 11.048.879/0001-68
oBJETo do coNTraTo: Prestação de serviço de manutenção preventiva 
e corretiva de aparelhos de ar condicionados da Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo e reajuste do contrato, cfe. art. 57, 
ii e no art. 65, § 8º da lei nº 8.666/93, respectivamente
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/2022
PErcENTUal do rEaJUSTE: 6,9%
PErÍodo dE EXEcUÇÃo: abril/2020 a março/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:07101 15.122.1297.8338 339039 0101/0103
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021

Protocolo: 658291

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 30/2019 – Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação asfálti-
ca de vias urbanas na região de integração do Tocantins, loTE 10, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 5,0260%
Período de execução: 10/09/2020 a 09/09/2021
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 449051 
0101/0301/0131/0331
data de assinatura: 20/05/2021
contratada: Etec – Empresa Técnica de Engenharia e comércio lTda.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 658259

diÁria
.

Portaria Nº. 346/2021, de 19 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 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 2021/515811, de 13/05/2021 - coTi/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos Henrique Pinheiro Santos, Matrícula nº 5948908/2; cargo/
função: Secretário de diretoria.
oBJETiVo: realizar visita técnica no Município de Salinópolis, nas orlas do 
Atalaia e Maçarico, com a finalidade de verificar a situação local.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 13 a 14/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 658223
Portaria Nº. 350/2021, de 20 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 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 2021/533351, de 
18/05/2021 - coTi/coSG/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos Henrique Pinheiro Santos, Matrícula nº 5948908/2; cargo/
função: Secretário de diretoria.
NoME: antônio ribeiro furtado, Matrícula nº 5946511/1; cargo/função: 
coordenador de Núcleo de Tecnologia da informação.
oBJETiVo: realizar visita técnica no entorno da Praia do crispim, no Mu-
nicípio de Marapanim/PA, com a finalidade de verificar a situação local.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os servidores desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: Marapanim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 19/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 658224
Portaria Nº. 344/2021 de 19 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 2021/536155, de 19/05/2021 
– GaBdU/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: assinatura do Termo de intenção para conclusão da obra do 
caeté e da orla de ajuruteua/Pa.
dESTiNo: Bragança/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 658077
Portaria Nº. 345/2021, de 19 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 2021/528489, de 18/05/2021 
– difiS/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº. 5936254/2; 
cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: Proceder fiscalização da fUNaSa referente as seguintes obras: 
implantação do Sistema de abastecimento de água TcPac Nº 124/2011, 
no Município de Primavera/Pa e conclusão do Sistema de abastecimento 
de água contrato Nº 066/2020 no Município de Quatipuru/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Primavera/Quatipuru/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 19/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 658080
Portaria Nº. 354/2021, de 20 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 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 2021/539959, de 20/05/2021 - GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula nº 5946403/1; cargo/função: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário de Estado, desta SEdoP, aos Mu-
nicípios de Bragança e Salinópolis/Pa.
dESTiNo: Bragança e Salinópolis/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 21 a 22/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 658416
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Portaria Nº. 353/2021, de 20 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 2021/539855, de 20/05/2021 
– GaB/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
servidores abaixo relacionados:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador em visita aos Muni-
cípios de Bragança e Salinópolis/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Secretário de Estado, desta SEdoP, 
aos referidos Municípios.
dESTiNo: Bragança e Salinópolis /Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 21 a 22/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 658439
Portaria Nº. 349/2021, de 20 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 2021/527814, de 18/05/2021 
– difiS/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº. 5936254/2; 
cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: Proceder fiscalização na obra de construção de Encosta, Ur-
banização e drenagem de 236.00m na orla da Vila de Marudazinho no 
Município de Marapanim/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: Marapanim (Marudazinho)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 658433
Portaria Nº. 347/2021, de 20 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 2021/531661, de 18/05/2021 
– difiS/coSG - SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
oBJETiVo: Proceder fiscalização na obra de construção da feira coberta 
convênio nº 106/2018, no Município de Garrafão do Norte/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº. 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Técnico desta SEdoP ao referido Município.
dESTiNo: Garrafão do Norte/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 27 a 28/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 658426
Portaria Nº. 355/2021, de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/540038, de 20/05/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matricula n°. 5946678/1; cargo/fun-

ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador em Visita ao 
Município de Tucurui/Pa.
dESTiNo: Tucurui/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 20/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 658524
Portaria Nº. 356/2021, de 20 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 2021/541463, de 20/05/2021 
– difiS/ SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à ser-
vidora abaixo relacionada:
NoME: cristina de farias Guedes Vieira, Matrícula nº. 54197891/4; cargo/função: diretor.
oBJETiVo: acompanhar o Sr.Secretário na assinatura no Termo de convê-
nio – orla de ajuruteua, Município de Bragança/Pa e assinatura na ordem 
de Serviço – Muro de contenção de arrimo da av. Beira Mar no Município 
de Salinópolis /Pa.
dESTiNo: Bragança e Salinópolis/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 658518

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra de ProPostas- toMada de PreÇos cP 
009/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para iMPlaNTaÇÃo dE Micro SiSTEMa SiMPlificado dE áGUa, nos 
Municípios de Trairão, itaituba e rurópolis, neste Estado, conforme especi-
ficações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
no certame modalidade ToMada dE PrEÇoS TP 009/2021, relacionadas 
abaixo para abertura das Propostas de Preços, que foi designada para o dia 
24 maio de 2021 às 14:00H.
1 - dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97 - HaBiliTada;
2 - iMPlac coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – cNPJ: 15.263.775/0001-
27- HaBiliTada;
3 - coNSTrUaMa coNSTrUTora aMaZoNaS lTda – cNPJ: 
03.729.446/0001-40– HaBiliTada
Belém-Pa, 20 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 658378
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo coNcor-
rÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL cPi 011/2020–cPL/sedoP
objeto: contratação de consultoria Especializada na Elaboração e revisão 
de Planos Municipais de Saneamento Básico nos 04 Eixos de desenvolvi-
mento Urbano (água, Esgoto, drenagem e resíduos Sólidos).
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, 
através da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento da fase 
de ProPoSTa coMErciaiS, 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.
Belém-Pa, 20 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 658276
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 04/2021
Objeto: Fornecimento de substrato cromogênico definido ONPG-MUG para 
identificação e contagem de Coliformes Totais e E.Coli, em amostras de água 
potável, água bruta (superficial) e água subterrânea dos sistemas pertencen-
tes à companhia de Saneamento do Pará – coSaNPa, no estado do Pará.
Valor Global: r$78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais).
data da assinatura: 19/05/2021.
Classificação do objeto: outros.
contratada: idexx Brasil laboratórios ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 658342
coNtrato Nº 21/2021
objeto: Serviços especializados de engenharia, com fornecimento de ma-
teriais e equipamentos, para retirada de vazamentos em adutoras de água 
com recomposição de vias públicas nos Municípios de ananindeua, Belém 
e Marituba, no estado do Pará.
Valor Global: r$2.456.335,80 (dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e 
seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)
data da assinatura: 21/05/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 658353

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de transporte rodoviário de cargas, sob demanda, em caminhão fechado 
tipo Baú, compreendendo o transporte de mobiliários e equipamentos em 
geral, dentre outros, nos trechos designados pela coHaB/Pa, apresentan-
do quantitativo de 04 (quatro) caminhões, 15 (quinze) trabalhadores e 
uma motosserra, conforme estabelecido no Termo de referência.
aBErTUra da SESSÃo PÚBlica: 07 / 06 / 2021, às 09h (dez horas), ho-
rário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br.
informações pelo telefone (91)3214-8510 e (91)3214-8484 ou 
e-mail: aslic@cohab.pa.gov.br.
Belém, 20 de maio de 2021.
albano Bulhões leite
Pregoeiro da coHaB/Pa

Protocolo: 658286

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

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

coNtrato
.

coNtrato: 008/2021
data da assinatura: 19/05/2021
Vigência: É um prazo indeterminado, a parti data da assinatura com a base 
na orientação normativa nº 36 da aGU.
objeto: contratação empresa especializada em serviços de publicação, de 
atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência 

legal de interesse da fundação de amazônia de amparo a Estudos e Pes-
quisas – faPESPa.
Valor: r$ 42.000,00
Exercício: 2021
dotação orçamentária: 19.131.1508.8233
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339139
contratada: iMPrESa oficial do ESTado
cNPJ: 04.835.476/0001-01
Endereço: Trav. chaco, 2271, Marco, cEP: 66.093-542 Belém - Pa.
ordenador de despesa: carlos Edilson de almeida Maneschy.

Protocolo: 658339

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato de termo aditivo nº 003/2021
icaaF nº 005/2018
Processo nº 2017/61451
Parecer Jurídico nº 079/2020
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: José Fernando Pereira Leal
objeto do Termo aditivo:
a) alteração da vigência do icaaf nº 005/2018;
b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 18/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
Extrato de Termo aditivo nº 003/2021
icaaf nº 010/2018
Processo nº 2016/80256
Parecer Jurídico nº 077/2020
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: Luciana da Silva Borges
objeto do Termo aditivo:
a) alteração da vigência do icaaf nº 010/2018;
b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 18/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 658176
extrato de termo aditivo nº 002/2021
icaaF nº 009/2018
Processo nº 2016/87524
Parecer Jurídico nº 090/2020
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: Sarah Raphaela Rocha de Azevedo Scalercio
objeto do Termo aditivo:
a) alteração da vigência do icaaf nº 009/2018;
b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2022
data da assinatura: 18/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 658311
extrato de termo aditivo nº 002/2021
icaaF nº 007/2018
Processo nº 2017/60657
Parecer Jurídico nº 081/2021
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do 
Pará – faPESPa
Beneficiário: Raylon Pereira Maciel
objeto do Termo aditivo:
a) alteração da vigência do icaaf nº 007/2018;

b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano de Trabalho.

Vigência: 22/05/2018 a 22/12/2021

data da assinatura: 18/05/2021

ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
Protocolo: 658376
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº.049, de 20 de Maio de 2021. o PrESidEN-

TE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMU-
NicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
processo n° 2021/484488 rESolVE: art.1º revogar a PorTaria-Presi N° 
120, de 13 de maio de 2021. art. 2° conceder a colaboradora Maria 
lÚcia fErNaNdES rEYMÃo, matrícula 35831, assistente administrativo, 
Gratificação de Representação perante o Projeto o Projeto de trabalho de 
Gestão do Sistema de controle da rede Estadual de comunicação de da-
dos “Sistema E-Navega” perante o Governo do Estado e a sociedade. art. 
3º caberá a presente colaboradora representar a ProdEPa, no que diz res-
peito às atividades relacionadas aos contratos, definir, planejar e coordenar 
a execução das estratégias de trabalho necessárias à realização de ações 
coordenadas junto a parceiros, clientes e fornecedores eventualmente en-
volvidos e/ou afetados pela atividade, zelar pelos materiais reservados ao 
seu desenvolvimento, coordenar as atividades, cumprir o cronograma de 
trabalho e a responsabilidade de emissão de relatórios de atividades men-
sais e encaminhar à Gerência de Pessoas - GPE. art. 4º o pagamento da 
referida gratificação está diretamente relacionada à duração e permanên-
cia da supracitada atividade, pelo que, em razão de sua transitoriedade 
e vinculação, será retirada após sua conclusão. art. 5º Esta PorTaria 
entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 (um) ano e só será re-
novada após análise da diretoria administrativa e financeira - daf/Gad 
e expressamente autorizada pelo Presidente desta ProdEPa. art. 6º dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 20 de maio de 
2021. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 658325

errata
.

errata de resULtado de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021
errata do Protocolo nº 657812, publicado no doe do dia 20/05/2021 (pág. 97)
republicado devido a publicação original conter equivocadamente 
o termo “revogação de Licitação”
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 016/2021
ProcESSo (PaE) Nº 2020/347.898
oBJETo: Prestação de serviço manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos que compõem o parque computacional da ProdEPa e de outros 
sob sua responsabilidade, incluindo o fornecimento de peças e componentes.
VENcEdor: liP coMErcial lTda.
cNPJ: 03.084.788/0001-50

loTE ÚNico - Valor GloBal: r$ 256.4961,00

item 1 – Manutenção Preventiva: r$ 148.770,00 (300 chamados - r$ 

495,00 / chamado)

item 2 – Utilização de Materiais: r$ 107.721,00

dESPacHo do PrESidENTE: Homologo.

o Pregoeiro

Protocolo: 658250

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo Pae nº 639.939/2020

Pregão eletrônico nº 14/2021

objeto aquisição com instalação de baterias chumbo ácidas reguladas por 

válvula – Valve regulated lead acid Battary (Vrla), incluindo

a retirada das baterias em fim de vida útil do banco da UPS 90 NET da 

Subestação da ProdEPa.

VENcEdora: iNTEGraTEK coMErcio dE ElETroElETrÔNicoS lTda

cNPJ: 08.469.635/0001-44 

Tabela de Especificações

item Bateria chumbo ácida regulada por válvula – Valve regulated lead acid Battary 
(Vrla) Unidade Quant.

1

• Vida útil: Até dez (10) anos em stanby, a 25º C;
•  Temperatura nominal de operação: 25º C;
•  Temperatura de descarga: -15ºC ~ 50º C;

•  Temperatura de carga: -15ºC ~ 40º C;
•  Temperatura de armazenamento: -15ºC ~ 40º C;
•  Tensão Nominal: 12 VCC, 6 células por unidade;

•  Capacidade Nominal: 155 Ah;
•  Máxima corrente de descarga: 800 A (5 sec.);

•  Máxima corrente de carga: 62 A;
•  Corrente de curto circuito: 3722A;

•  Resistência interna aproximada: 2,4 mΩ;
•  Tipos de terminais: Terminal de liga de chumbo de rosca l2 para aceitar parafuso 

M6.
•  Posição dos terminais: C.
•  Dimensões Aproximadas:

•  Comprimento: 343 mm, Largura: 170 mm, Altura com terminal: 276 mm;
• Peso: 47 kg;

Un. 80

ToTal r$2.745,00 r$219.600,00

despacho do Presidente: Homologo

www.prodepa.pa.gov.br

Protocolo: 658058

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 042/2021-seeL, de 10 de FeVereiro de 2021.
coNcEdEr, de acordo com o art. 72, iii da lei 5.810 de 24/01/1994 (re-
gime Jurídico Único), 08 (oito) dias de licença Nojo ao servidor GilMar 
aMaral cHaVES, matrícula nº 5295696, ocupante do cargo de assessor, 
lotado no Estádio olímpico do Pará - EoP, no período de 30/01/2021 a 
06/02/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 658227

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 18/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/515948
daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021

oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-

BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 18/2021 TEM Por oBJETo a cElE-

BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-

VolViMENTo do ProJETo laZEr EM caSa.
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 e de-
mais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 18/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 vi-
sando firmar parceria com INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMEN-
To E GESTÃo - iBdG, cNPJ Nº 35.281.139/0001-35.

Protocolo: 658251
Processo Nº. 2021/515948 – seeL/Pa
oBJETo: “ProJETo laZEr EM caSa”.
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
18/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 al-
terada pela lei 13.204/2015 e demais legislações aplicáveis. rEcUrSoS 
PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa exarada 
no Parecer Jurídico nº 243/2121-aJUr/SEEl.
Belém, 14 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 658254
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eXtrato do terMo de FoMeNto: 18/2021

eXercÍcio: 2021

Processo N°: 2021/515948

daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021

oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-

BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 18/2021 TEM Por oBJETo a cElE-

BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-

VolViMENTo do ProJETo laZEr EM caSa..

fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14, arT. 29 caput e artigo 31, 

ii e demais legislações aplicáveis.

ViGÊNcia: 14/05/2021 a 30/08/2021.

oSc: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo, cNPJ Nº 

35.281.139/0001-35

doTaÇÃo orÇaMENTária:

funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c; fonte de recursos: 

0101000000; Elemento de despesa: 335041 ação: 192193 Pi:  21EMEN00183c

Valor: r$ r$ 750.000,00

daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.

ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 658244

secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria
.

Portaria Nº. 110/GePs/setUr de 20 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/524694; rESolVE: conceder 4 e 
1/2 (quatro e meia) diárias ao Servidor aNdrÉ orENGEl diaS, mat. 5888072/3, 
Secretário de Estado de Turismo.oBJ: reunião com Secretário-Executivo do Mi-
nistério do Turismo, daniel Nepomuceno e missão institucional na região do Ta-
pajós. dESTiNo: Brasília/df e Santarém/Pa.PErÍodo: 24 a 28/05/2021.alBi-
No JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças

Protocolo: 658330
Portaria Nº 109/2021/GePs/setUr de 20 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/529072; rESolVE: conceder 3 
e 1/2 (Três e meia) diárias a servidora laiS TEiXEira da SilVa PElaES, mat. 
5953671/1, Gerente de Treinamento.oBJ: Missão institucional, acompanhar visi-
ta técnica no Ministério do Turismo na região do Tapajós junto a outros órgãos do 
Governo federal. dESTiNo: Santarém e Belterra/Pa. PErÍodo:25 a 28/05/2021. 
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 658304

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 274/2021-GGP-dP de 05/05/2021
considerando Processo nº 2021/458612- dPfPUB- dE 30/04/2021;
RESOLVE: Retificar numeração das PORTARIAs conforme controle numérico/2021
Nº 873/21-de 25/02/21-onde-se lê: nº 873; leia-se: nº 222 -doe 34.505 de 03/03/2021;
Nº 874/21-de 25/02/21-onde-se lê: nº 874; leia-se: nº 223 -doe 34.505 de 03/03/2021;
Nº 875/21-de 26/02/21-onde-se lê: nº 875; leia-se: nº 224 -doe 34.505 de 03/03/2021;
Nº 876/21-de 14/02/21-onde-se lê: nº 876; leia-se: nº 225 -doe 34.505 de 03/03/2021;
Nº 877/21-de 24/02/21-onde-se lê: nº 877; leia-se: nº 226 -doe 34.505 de 03/03/2021;
Nº 878/21-de 08/03/21-onde-se lê: nº 878; leia-se: nº 227 -doe 34.516 de 12/03/2021;
Nº 879/21-de 19/03/21-onde-se lê: nº 879; leia-se: nº 228 -doe 34.529 de 23/03/2021;
Nº 880/21-de 23/03/21-onde-se lê: nº 880; leia-se: nº 229 -doe 34.529 de 24/03/2021;
Nº 881/21-de 24/03/21-onde-se lê: nº 881; leia-se: nº 245 -doe 34.539 de 31/03/2021;
Nº 883/21-de 06/03/21-onde-se lê: nº 883; leia-se: nº 247 -doe 34.544 de 07/04/2021;
Nº 884/21-de 05/04/21-onde-se lê: nº 884; leia-se: nº 248 -doe 34.545 de 08/04/2021;
Nº 885/21-de 06/04/21-onde-se lê: nº 885; leia-se: nº 249 -doe 34.544 de 07/04/2021;
Nº 886/21-de 06/04/21-onde-se lê: nº 886; leia-se: nº 250 -doe 34.545 de 08/04/2021;
Nº 887/21-de 06/04/21-onde-se lê: nº 887; leia-se: nº 251 -doe 34.545 de 08/04/2021;
Nº 888/21-de 06/04/21-onde-se lê: nº 888; leia-se: nº 252 -doe 34.545 de 08/04/2021;
Nº 889/21-de 06/04/21-onde-se lê: nº 889; leia-se: nº 253 -doe 34.545 de 08/04/2021;
Nº 890/21-de 07/04/21-onde-se lê: nº 890; leia-se: nº 254 -doe 34.546 de 09/04/2021;
Nº 895/21-de 13/04/21-onde-se lê: nº 895; leia-se: nº 255 -doe 34.556 de 19/04/2021;
Nº 896/21-de 13/04/21-onde-se lê: nº 896; leia-se: nº 256 -doe 34.556 de 19/04/2021;
Nº 897/21-de 15/03/21-onde-se lê: nº 897; leia-se: nº 257 -doe 34.556 de 19/04/2021;
Nº 898/21-de 14/04/21-onde-se lê: nº 898; leia-se: nº 258 -doe 34.556 de 19/04/2021;
Nº 899/21-de 15/04/21-onde-se lê: nº 899; leia-se: nº 259 -doe 34.561 de 23/04/2021;
Nº 900/21-de 15/04/21-onde-se lê: nº 900; leia-se: nº 260 -doe 34.561 de 23/04/2021;

Nº 901/21-de 15/04/21-onde-se lê: nº 901; leia-se: nº 261 -doe 34.561 de 23/04/2021;
Nº 902/21-de 15/04/21-onde-se lê: nº 902; leia-se: nº 262 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 903/21-de 19/04/21-onde-se lê: nº 903; leia-se: nº 263 -doe 34.561 de 23/04/2021;
Nº 904/21-de 22/04/21-onde-se lê: nº 904; leia-se: nº 264 -doe 34.562 de 26/04/2021;
Nº 905/21-de 23/04/21-onde-se lê: nº 905; leia-se: nº 265 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 906/21-de 23/04/21-onde-se lê: nº 906; leia-se: nº 266 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 907/21-de 23/04/21-onde-se lê: nº 907; leia-se: nº 267 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 908/21-de 23/04/21-onde-se lê: nº 908; leia-se: nº 268 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 909/21-de 23/04/21-onde-se lê: nº 909; leia-se: nº 269 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 910/21-de 23/04/21-onde-se lê: nº 910; leia-se: nº 270 -doe 34.567 de 29/04/2021;
Nº 911/21-de 22/04/21-onde-se lê: nº 911; leia-se: nº 273 -doe 34.567 de 29/04/2021;
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658186
ato Nº 38, de 19 de Maio de 2021.
o deFeNsor PÚBLico-GeraL do estado do ParÁ, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2021/385294; rESolVE:
Exonerar, a pedido, THiaGo MENdES da SilVa, id funcional nº 57201718, do cargo 
efetivo de TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, a contar de 01.04.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658092
Portaria Nº. 306/2021 – GGP/dPG - 18/05/2021. a Subdefen-
sora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo art. 
1º, Vi, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho de 2020. 
considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE SETEMBro dE 
2019; considerando o PaE Nº 2021/488724.
rESolVE: conceder folgas compensatórias aos servidores, abaixo relacio-
nados, em razão de realização de plantões: 

NoME MaTrÍcUla PErÍodo dE folGaS PaE 
criSTiNa Maria do Socorro coSTa MaToS 451215 26/02/2021 2021/227649 

lUÃ Baia fErrEira 5916924 10/05/2021 2021/486882 
laiSE Maria riBEiro MESQUiTa SaNToS 55588962 26 e 27/07/2021 2021506723 

roSEaNE MENdES dE oliVEira 57211635 22 e 25/01/2021 2021/111164 
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658164

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 275/2021-GGP/dPG de 11/05/2021
considerando Processo nº 2020/554782- dEfPUB- dE 02/08/2020; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 73392, licença para trata-
mento de Saúde à defensora Pública NilZa Maria PaES da crUZ, matrí-
cula nº. 5038529, no período de 01/08/2020 a 01/09/2020, de acordo com 
o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658192
Portaria Nº 277/2021-GGP/dPG de 17/05/2021
considerando Processo nº 2021/344342- dEfPUB- dE 31/03/2021; rESolVE:
conceder conforme laudo Médico nº 74089, licença para tratamento de 
Saúde à defensora Pública KaSSaNdra caMPoS PiNTo loPES GoMES, 
matrícula nº. 55589183 , no período de 31/03/2021 a 09/05/2021, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658193

coNtrato
.

coNtrato Nº: 026/2021
Processo N.º 2020/786861– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: iNEXiGiBilidadE Nº 01/2021-dPE.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa GoSHME SolUcoES Para a iNTErNET lTda– “JUSBraSil”, 
inscrita no cNPJ N.º 07.112.529/0001-46.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
forNEciMENTo dE 50 (ciNQUENTa) aSSiNaTUraS Para acESSo ao coN-
TEÚdo do “PorTal JUSBraSil” PElo PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, para 
atender as necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 19/05/2021. Valor: Global r$ 11.940,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740. Natureza de despesa: 
339039. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008740c. Gp Pará: 266530
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) 
meses, a partir de sua data de assinatura. foro: Justiça Estadual do Pará 
– comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: Pedro Twiaschor 
Kuczynsk. cPf/Mf: 378.434.348-10. ENdErEÇo da coNTraTada: av 
Tancredo Neves, n° 1186, ed. catabas center, 6º andar. Salvador, Bahia. 
Bairro caminho das árvores. cEP 41820-021.
 ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 658273
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JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é registro de Preços para 
contratação de empresa especializada no fornecimento, manutenção e ins-
talação de portas, esquadrias e painéis de vidro, com fornecimento de 
material, para atender aos prédios do Poder Judiciário na região Metropo-
litana de Belém, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 02/06/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no en-
dereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 
925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 20 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 658247
 triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/tJPa/2021

oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para aquisição de impressos gráficos personalizados e caixas de papelão, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 02/06/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no en-
dereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 
925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 20 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 658464

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 019.2021/tJPa – o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na ci-
dade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária 
de administração, em obediência à Portaria nº 451/2020-GP que delegou 
à titular da Secretaria de administração, nos termos do artigo 21 da lei 
Estadual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 
86 e 87da Lei nº 8.666/1993 e 7º da Lei nº 10.520/2002, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acolHo o parecer da assessoria 
Jurídica desta Secretaria de administração e dEcido aPlicar à empre-
sa lidEraNÇa liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 00.482.840/0001-38, com sede na cidade de São José, Estado de 
Santa catarina, à rua antônio Mariano de Souza, nº 775, Bairro: ipiranga, 
cEP: 88.111-510, tel. (48) 3733-3101/3144, e-mail: licitacoes@lideranca.
com.br, fone: (94) 98111-1283,a penalidade de multa, no valor de  r$ 
93.186.00 (noventa e três mil, cento e oitenta e seis reais), em virtude 
do descumprimento das obrigações contidas no contrato nº 008/2020, 
com base nos documentos e manifestações acostados aos autos, com fun-
damento no art. 87, ii da lei 8.66/93, em tudo observado o parecer ju-
rídico, cuja motivação integra este ato decisório (artigo 50, §1º da lei nº 
9.784/99), conforme a instrução constante no Pa-Pro-2020/00887.03//
Belém, 12 de abril de 2021. //débora Moraes Gomes – Secretária de ad-
ministração do TJPa.

Protocolo: 658558

LeGisLatiVo

asseMBLÉia LeGisLatiVa do 
estado do ParÁ

ato da PresidÊNcia Nº 11/2021 – GP–aL
NoMeia MeMBros À coMissÃo ParLaMeNtar de iNQUÉrito, e 
dÁ oUtras ProVidÊNcias. 
o PrESidENTE da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais: 
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 101, §4º da constituição do Estado do 
Pará, combinado com as competências previstas nos arts. 43 e seguintes 
do regimento interno da assembleia legislativa do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento nº 90/2021, que pede a criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a empresa 
VALE S.A., a concessão de incentivos fiscais, o descumprimento de  condicio-
nantes ambientais, falta de segurança em barragens, repasses  incorretos de 
recursos aos municípios, a verificação das práticas dos preços externos segundo 
as normativas legais, o cadastro geral dos processos minerários existentes no 
Estado e outros fatos que atentam contra o desenvolvimento econômico do Pará;
coNSidEraNdo as indicações partidárias, nos termos do art. 28 do regi-
mento interno deste Poder;
rESolVE:
art. 1º - ficam nomeados para compor a comissão Parlamentar de in-
quérito de que trata o requerimento nº 90/2021 os seguintes deputados:
• Deputado OZÓRIO JUVENIL – MDB (membro nato) 
• Deputado ERALDO PIMENTA - MDB
• Deputada CILENE COUTO - PSDB
• Deputado BORDALO – PT 
• Deputado MIRO SANOVA  - PDT
• Deputado IGOR NORMANDO - PODEMOS
• Deputado ELIEL FAUSTINO - DEM
Art. 2º- A Mesa Diretora providenciará os recursos administrativos e fi-
nanceiros para o assessoramento necessário aos trabalhos da comissão.
art. 3º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
GaBiNETE da PrESidÊNcia da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado 
do Pará, EM 20 dE Maio dE 2021.
deputado fraNciSco MElo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará

Protocolo: 658587

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.093, de 19 de Maio de 2021.
dispõe sobre autorização para a abertura de crédito suplementar.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o art. 47, § 3º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021);
coNSidEraNdo o art. 6º, § 2º da lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021 
(lei orçamentária anual);
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a suplementação no valor de r$ 42.608,00 (quarenta e 
dois mil, seiscentos e oito reais) para adequar a programação do orçamento 
vigente do Tribunal de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
Suplementação

Programa de Trabalho fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455 6.267 0101 334041 42.608,00

art. 2º. os recursos necessários à execução da Portaria ocorrerão por con-
ta da anulação parcial da dotação consignada no orçamento, conforme 
discriminação a seguir:
anulação

Programa de Trabalho fonte Natureza da despesa Valor

01.032.1455 6.267 0101 339039 42.608,00
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art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 19 
de maio de 2021.
conselheira lourdes lima
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 658263

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.076, de 12 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 004894/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor HildENar HElSEr dE aGUiar fraNco, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0100315, 60 (sessenta) dias de licença 
prêmio, referente ao triênio de 01-03-2018/2021, nos termos do artigo 98 
da lei nº 5.810/94, no período de 01-09 a 30-10-2021.

Protocolo: 658099
Portaria Nº 37.087, de 14 de Maio de 2021.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 004997/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa iZaBEl NEVES SiQUEira, assessor Técnico de 
controle Externo, TcE-cT-601, matrícula nº 0179035, 60 (sessenta) dias 
de licença prêmio, referente aos triênios de 15-06-2012/2015, nos termos 
do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 03-05 a 01-07-2021.

Protocolo: 658070

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 37.092, 19 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo o Memorando nº 36/2021 – acri protocolizado 
sob o Expediente nº 005752/2021, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor PaUlo SÉrGio fErrEira 
dE SoUZa, matrícula nº 0100219, para ocorrer ao pagamento das despe-
sas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2021.
Valor do Suprimento: r$8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 19 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 658272

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão do dia 26 
de setembro de 2019, tomou as seguintes decisões:

acÓrdÃo Nº. 59.595
(Processo nº. 2017/51235-3)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo.
Embargante: ValMir cliMaco dE aGUiar – Prefeito do Município de itai-
tuba/Pa.
advogado: MailToN MarcElo SilVa fErrEira, oaB/Pa Nº 9206
decisão Embargada: acórdão nº. 56.460, de 23/02/2017.
relator: conselheiro aNdrÉ TEiXEira diaS
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17.12.2012 do riTcE-Pa, conhecer dos Embargos 
de declaração opostos pelo Sr. ValMir cliMaco dE aGUiar, Prefeito do 
Município de itaituba, porém, negar-lhe provimento, mantendo a decisão 
do acórdão 56.460, de 23.02.2017, em todos os seus termos.
*republicado por incorreção, conforme o acórdão nº 61.335, exarado nos 
autos dos Embargos de declaração distribuídos sob o nº 54881-7/2019.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão do dia 03 
de março de 2021, tomou as seguintes decisões:

acÓrdÃo Nº. 61.334
(Processo nº. 2019/52685-8)
assunto: representação, formulada pelo coNSÓrcio SiGTraNS, com o 
objetivo de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato admi-
nistrativo nº 37/2018, no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado 
do Pará – detran/Pa.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§3º do art. 3º do regimento interno)

acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012: 
1. conhecer da representação formulada pelo coNSÓrcio SiGTraNS, e no 
mérito, julgá-la improcedente. 2. Recomendar ao Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará – detran/Pa, que adote as medidas necessárias para apurar 
os indícios de irregularidade constatados, bem como as eventuais responsabi-
lidades do contratado. 3. Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do 
Estado do Pará – MPE/Pa, para as providências cabíveis. 4. Juntar a presente 
representação às contas de gestão do dETraN/Pa, do exercício de 2019, 
para que auxilie na composição dos fatos.

acÓrdÃo Nº. 61.335
(Processo nº. 54881-7/2019)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo.
Embargante: ValMir cliMaco dE aGUiar – Prefeito do Município de itai-
tuba/Pa.
advogado: MailToN MarcElo SilVa fErrEira, oaB/Pa Nº 9206
decisão Embargada: acórdão nº. 59.595, de 26.09.2019.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria dos votos, e nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 1º, ii, do ato 63, de 17 de dezembro de 2012, conhe-
cer dos Embargos de declaração opostos pelo Sr. ValMir cliMaco dE 
aGUiar e, no mérito, dar-lhe provimento, para que tão somente seja efeti-
vada nova publicação do acórdão vergastado, contendo o nome e o número 
de inscrição na oaB do patrono do responsável, bem como seja alterado 
pontualmente a designação do cargo público ocupado pelo irresignante à 
época do julgamento do decisum combatido.

acÓrdÃo Nº. 61.336
(Processo nº. 2017/52450-1)
assunto: representação formulada pela empresa ElETro Hidro lTda, 
em face de possíveis irregularidades praticadas no procedimento licitatório 
referente ao Edital nº 014/2017 da Secretaria de Estado de Transportes.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inci-
so XVii da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, não conhecer 
da presente representação formulada e determinar o seu arquivamento.

acÓrdÃo N.º 61.337
(Processos n.ºs 52391-9/2010 e 50355-3/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
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 i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em favor de 
adoNai oliVEira fariaS, alEXaNdrE JoSÉ MilEo, aliNE coSTa dE 
SoUSa, alMir doS SaNToS TEiXEira, aNa lUiZa MoraES da PoNTE, 
aNalicE SEPÚlVEda doS SaNToS, aNdErSoN WilKEr SilVa NEGrÃo, 
aNTÔNio aUGUSTo MorEira caSTElo BraNco, aNTÔNio carloS doS 
SaNToS MoNTEiro, BETHÂNia falcÃo BaSToS, claUdia dUPaS Gar-
cia dE SoUZa, criSlENE do Socorro SErrÃo rodriGUES, criSTiNa 
lUcia MacHado SilVa, daNiEl JoSÉ da SilVa NETo, daNNa Maria 
riBEiro da SilVa, dEUSilENE doS SaNToS SoUZa, diEGo MESSala 
PiNHEiro da SilVa, diEGo MoraiS ViaNa, dioGo MarGoNar SaNToS 
da SilVa, EdiNaldo aNTUNES ViEira, EdNar Maria coElHo froTa, 
EfraHiM JoSÉ dE VaScoNSElo TEiXEira, ElaiNE daNiElE fErrEira 
da SilVa, Eraldo MaTiaS da SilVa, Erica GaBriEla SoUZa BEZErra, 
BrUNa GENTil UliaNa, EUdo fErrEira caBral JUNior, EUNa caBral 
araÚJo, faBio HEllaNN MarTiNS coSTa, faBio loUrENÇo MarQUES, 
faBricio carValHo aMoriM lEiTE, fErNaNda SilVa PaSSoS, fErNaN-
do BEZErra lEoPoldiNo, fraNciNaldo fiGUEira BENTES, fraNciS-
co ciriaco dE MoUra filHo, fraNciSco dE aSSiS PiNHEiro loBo, 
GilMara rodriGUES rocHa, GiSEllE Maria TElES fErrEira, iGor 
PiNTo SiMÕES, iSaiaS dE alMEida PiNHEiro filHo, JaMErSoN lEaN-
dro dE SoUZa Sá, JaNaiNa fErro dE SoUSa Porfirio, JoÃo VENaN-
cio cardoSo doS SaNToS, JorGE EdUardo SiMÕES da SilVa,  JoSÉ 
arTUr dEl ToSo JUNior, JUliaNa liMa SoUTo, KEUlE JoSÉ do carMo 
rocHa, laUra fErNaNda NoGUEira BarBoSa, lEoNardo daVi PErEi-
ra da SilVa, liVia criSTiNa BraGa Baia, liVia fErNaNdES PErEira 
dE MaToS, loraYNE ariEllE oliVEira MUraro dE frEiTaS, lUiZ EdU-
ardo rodriGUES riBEiro, lUiZa coSTa rEiS, lYlia SoUSa GoMES dE 
VaScoNcEloS, Maira fradE MarTiNS, MaNoEla MorGado MarTiNS, 
MarcoS SoUZa E SilVa TorrES, MarilENE fErrEira alVES, MaYara 
KalEd MorEira, MElViN VaScoNcEloS laUriNdo, MoNiQUE SoarES 
lEiTE, oScar BrUNo MaciEl dE aBrEU, PaMEla carNEiro laMEira, 
Paola BaraUNa MaGNo, PaTrÍcia dE caSSia TEiXEira roSa, PaUlo 
HENriQUE BarBoSa cardoSo, PaUlo VicTor aSSiS doS SaNToS, ra-
faEl TEodoro corrEia, raiMUNdo roBSoN fErrEira, raPHaEl ro-
cHa GodoY, raPHaEl SEaBra BaHia, rENaTo da crUZ XErfaN, rENa-
To MElo coUTiNHo, roBSoN NaZarÉ da SilVa, SaNdra da SilVa ViEi-
ra, SaraH cHocroN, SidNEi PErEira dE carValHo, SolaiNY BElTrÃo 
doS SaNToS, SUZY SUKiE Maia BarroSo, TaliTa doS SaNToS SiNiM-
BU, THiaGo aNdradE SilVa, THiaGo cENdES EScorcio, THiaGo TaKa-
da PErEira, ViNiciUS rENaN da SilVa BorGES, WElliNGToN fariaS 
doS rEiS, SoSTENES caMilo MaGalHÃES coSTa, adriaNo GUiMarÃES 
dE oliVEira, aNaNda criSTiNa aTaidE da SilVa fErrEira, aNdrÉ 
MoNTEiro GoMES, aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, aNdrEia 
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ViaiS SaNcHES, aNTÔNio alEXaNdrE doS SaNToS alEiXo, arTHUr 
carValHo MoraES, caMila GoNÇalVES lEMoS GoMES dE SoUZa, cE-
Zar THiaGo BarrETo corrEia, cHarlESSoN fErNaNdES do carMo, 
aNdrEa caMPoS MaTToS, criSTiaNa dE oliVEira rENdEiro, criSTia-
NE corrEa GirElli, criSTiNa PaSSarElli PiMENTEl, daNYEllE ro-
driGUES MarTiNS, daYSE JESUS doS SaNToS, ElaiNE criSTiNa ro-
cHa, flaVio roBSoN alMEida BarroS, JoÃo aroldo riBEiro NETo, 
lorENa MESQUiTa SilVa, lorENNa coElHo ValadarES SilVa, lUcia-
Na alVES dE MElo NaBica, roBSoN GodoY BEllo, THalES cHalUB 
cErQUEira, lUiZ GUilHErME fErrEira ToSTES, Maira liaNE ViaNa 
SadEcK doS SaNToS, MaNUEl BEllarMiNo da coSTa NETo, MarcElo 
da SilVa ViaNa, MarcElo HENriQUE raBElo fraNco, MElQUiadES 
raiMUNdo fErNaNdES MaciEl filHo, MilENa aBrEU SoarES, oTaVio 
aUGUSTo dE oliVEira GaMa, PaBlo dE SoUZa MElo, PiETro ricardo 
oliVEira VaNETTa, PollYaNNa PirES, adaUTo alVES dE araÚJo, 
adlEr ViEira MEloNio do NaSciMENTo, al JarrEaUX dcESarES VaS-
coNcEloS da SilVa BarBoSa, alaN daVid dE oliVEira aMoriM, ali-
NE rodriGUES da cUNHa, aNa da SilVa MElo ZoPPE BraNdÃo, aNa 
PaUla roSa VarGENS, aNdrEWS roGErS fErrEira fUrTado forMi-
GoSa, aNilSoN frEiTaS NEGrÃo, aNTÔNia liMa doS SaNToS, aNTo-
NiZio foNTES dE SoUSa, carloS ViTor coiMBra da coNcEiÇÃo, cE-
lio aUGUSTo oliVEira SiMÕES, daNiEllE MarTiNS NoBrE, dioGo 
HarUo da SilVa TaNaKa, dYMaS SoarES alMEida, EGlla SUEdY oli-
VEira dE SoUZa, ElliToN MENdoNÇa NUNES, EliZaNE EllEN cHiariNi 
dE MoUra, EricH corrEa dE faria, fEliPE alVES dE carValHo, 
fraNcilENE araÚJo da SilVa, fraNciSco daS cHaGaS dE MESQUiTa 
coSTa, GilBErTo doS SaNToS PErEira, GriSlEiNE criSTiNa rENoSTo 
rEcH, GUilHErME lUiZ caMPElo doS SaNToS, HElio aUGUSTo PalMa 
caSTro, aGENor caSSio dE aNdradE corrEia, aldHEMar doS SaN-
ToS fErrEira NETo, alESSaNdra SEaBra dE alMEida HENriQUES So-
arES, alEXaNdrE JorGE SaNToS NEVES dE aGUiar, alicE rafaEla 
rodriGUES dE aZEVEdo, aMaNda GoMES rodriGUES, aNa caroliNa 
dE MElo aMaral Girard, aNa criSTiNa PiNHo Moda, roBErTo lEo-
Nardo frEirE PiaNi, roGErio roNaldo alMEida liMa, HiNdEMBUr-
Go raBEllo dE MoUra JUNior, iSaBEla carNEiro da SilVa, iVi lo-
PES TaVarES, JaldEMir dE aGUiar PorTEla, JoEl doS SaNToS GoMES 
JUNior, JUcEliNo PErEira da SilVa, SaVaNa SaNToS da SilVa, SHir-
lEY dEBoraH PErES HaUSSElEr, SiMoNE fEiToSa dE SoUZa, THiaGo 
dE SoUZa cUNHa, WESlEY PErEira da SilVa, KarEN TaciaNa dE fi-
GUEirEdo SaNToS, KEllY rEGiNa liMa dE liMa, KlEYdir ValE coE-
lHo, lEaNdro fariaS dE liMa, lEila coUTiNHo alEXaNdriNo, lETi-
cia raQUEl alMEida da coSTa, liSBiNo GEraldo MiraNda do car-
Mo, lUciaNa criSTiNa VilHENa loPES, lUiZ fErNaNdo loBaTo araÚ-
Jo, Maiara BaGGio MoraES, Marcio caMPoS BarBoSa rEBEllo, 
Marcio SilVa da coSTa, MarcUS KENNEdY da SilVa MoNTEiro, Ma-
ria aNa doS SaNToS liMa, aNa GiSEllE da SilVa coElHo, aNdrÉ 
EVariSTo BEZErra loUrENÇo, Maria ENEida PaNToJa doS SaNToS, 
Maria GilVaNHa doS SaNToS PErEira, Marilia MESQUiTa dE MoUra 
TaVEira doS SaNToS, MariNEUSa liMa MiraNda SoarES, MilENa 
aBrEU caMPoS, MilENa KEllY cUNHa faVacHo, MirZa GUaraNi dE 
SoUZa, NarJara KElY QUEiroZ dE oliVEira, NaTalia liMa frEirE 
BaNdEira, NaZarÉ coSTa BESSa, PaTrÍcia TEiXEira SaNToS, PaTYEl-
lE fErrEira faria, rafaEl JacQUES PaUla dE oliVEira, rafaEl Tra-
JaNo, aNTÔNia EdNa MoNTEiro dE JESUS, BrUNo STEPHaNo EMiM da 
SilVa, cESar liMa daGUEr, cEZar loBaTo SalGUEiro, criSTiaNNE 
PErES coSTa, raPHaEla riBEiro fariaS XaViEr, rEGiNaldo fErrEi-
ra liMa, rENEE dE fáTiMa frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa, roBErTa 
SilVEira d’oliVEira, roBErTo da crUZ E SilVa, roBSoN alaN aNdrE 
fariaS, rodriGo dE QUEiroZ cHaVES, daNiEllE rodriGUES dE oli-
VEira, daNiEllY GaYa dE SoUZa, dario dUTra BarroS JUNior, dENi-
SE criSTiNa MarQUES ENcarNaÇÃo, diEllE PETri, roNNEY carValHo 
doS SaNToS, rUSTiN carValHo BarBoSa, SaMaNTHa fErNaNda ViEi-
ra BiTTENcoUrT fErrEira, SaMUEl lUiZ dE SoUZa JUNior, SaMYla 
PErEira dE aZEVEdo, Sara laiaNE aGUiar, Sara PiNHEiro MacHado, 
SaUlo SaraTY dE oliVEira, SUZaNa PaUla aZaNcoT caNToN, THaiS 
caMPoS iKETaNi, THiaGo cardoSo coUTiNHo, THiaGo cESar da Sil-
Va PErEira liMa, THiaGo WiSNiEWSKi MarTiNi, Marcio fErrEira 
MESSiaS, ElErY riBEiro PoSSaNTE, EllEN do Socorro dE liMa Bar-
BoSa, EricKa TaVarES MorEira, fErNaNda ENGElHard SiQUEira, 
fErNaNdo da SilVa alBUQUErQUE, flaVio oliVEira laUaNdE, Vic-
Tor dE oliVEira alMEida, VicTor HUGo MaGNo E SilVa, WaSHiNG-
ToN TriNdadE da SilVa JUNior, WillaS Mar corrEa liMa, HEliESio 
da SilVa liMa, GilMar carNEiro GoMES, HUGo JoSÉ dE oliVEira 
aGraSSar, iara fErNaNdES doS SaNToS da SilVa, iNGrid da SilVa 
alENcar, ElToN da coSTa fErrEira, iSiS araÚJo BarroSo, ValMir 
BarroS, WilliaM SilVEira da crUZ, iSaBElla alMEida da SilVa, Ja-
cQUEliNE BaSToS loUrEiro, JadNa clEia SilVa SoUSa, JoaNa Maria 
doS SaNToS fErrEira, JoÃo MENdES doUrado NETo, JoBErVal Wil-
SoN da SilVa lEal, JUliaNa rodriGUES caValEiro dE MacEdo al-
VES, KriSHNa fUKUSiMa SilVa dE MiraNda corrEa, laiS laMarTiNE 
NoGUEira dUarTE, lorENa cHaVES rodriGUES, loUiSE dE liMa fEr-
rEira, lUaNa dE BarroS aQUiNo alcaNTara, lUaNa HiToMi fEio 
oKada, lUaNNa claUdia rodriGUES da cUNHa, lUiZ carloS SaNToS 
da SilVa, MaGda roSaNNE lEiTE dE lacErda, MarcElo PaUXiS dE 
MoraiS, MarcElo VicTor MiraNda, Maria SoraYa rodriGUES dE 
frEiTaS, MidiEl carloS aGUiar forMENTo, Nara GoNÇalVES PErEi-
ra, Nara PiNHEiro BarcESSaT, NorMa TErEZiNHa GoMES fUrTado 
BElÉM, olaVo craVEiroS rodriGUES, raiMUNdo MorEira BraGa 
NETo, raiMUNdo NoNaTo riBEiro filHo, rENa criSTiNE SalViNo dE 
SoUSa, rENaTa carValHo doS SaNToS, roBErTa MarNiE araUJo doS 
SaNToS, rodriGo riBEiro carNEiro, roSaNa da lUZ MacEdo, SaN-
dra faBiaNa BarBoSa dE cErQUEira, TaliTa daNiEllE coSTa fialHo 

doS SaNToS, TaSSia MUraro airES, TiaGo SilVa GUiMarÃES, VicEN-
TE dE PaUla BarBoSa MarQUES JUNior, WENdEll JorGE fErrEira 
PaSSoS, WENdY SilVa dE SoUSa, WilliaM loPES criSPiM, criSTiaNa 
caldEraro MaciEl, JadEr JaQUES da coNcEiÇÃo fiGUEira dE MEllo 
da foNSEca, aNdrE TadEU JUca rodarTE, arTHUr MENdES do ESPÍ-
riTo SaNTo, EdUardo aUGUSTo VallE VaScoNcEloS SaNToS, EliaS 
SaldaNHa BraGa, fraNciSco cordEiro dE araÚJo filHo, GlaUBEr 
aUGUSTo liMa do NaSciMENTo, iVaNilMa raNiEri BriTo, MarcEl 
d’oliVEira caSTro, MarcElo arTUr MiraNda cHada, MarcoS coU-
TiNHo MoTTa JUNior, PaTricK JUlio caXiaS caValcaNTE, rodolfo 
fErrEira da rocHa, SaMara NaGiB riBEiro BorGES, VoNcarloS 
MarTiNS fiGUEirEdo, iVaN oliVEira da coNcEiÇÃo, faBiaNa fEr-
NaNdES dE alMEida, JENiffEr PErEira dE MElo, daNiEl MENEZES Si-
MaS, lUiZ oTáVio caMPoS dE SoUZa JUNior, PaUla GUirra dE car-
ValHo, KEllY MaUrEN da coSTa SilVa, adriaNa carValHo dE SoUZa, 
aldENir SilVa da rocHa, aliNE raQUEl MiraNda MarQUES, aMaNda 
caroliNE PiNHEiro doS SaNToS, aNa PaUla coSTa oliVEira, aNai-
dES do Socorro MarTiNS da SilVa, aNdrÉia falcÃo SilVa, aNdrÉ 
riBEiro alfaia, aNGÉlica criSTiNa BiTar MiraNda, BárBara lEiTE 
coSTa, claUdia Garcia lEal, claUdia lÚcia VaScoNcEloS da SilVa, 
daNiEllE MiNoHara KaKiSaKa, EdilSÂNGEla PiNHEiro rodriGUES, 
roSa MEdaNar oMiNaTi cHaiBi rodriGUES, SidclEY NEWToN BarBo-
Sa da coSTa, SilVaNa aZEVEdo SaNToS, VaNESSa criSTiNa SoUZa 
da SilVa, iNGrid rodriGUES SaNToS, Maria MadalENa MoTa da Sil-
Va, flaVia caroliNa raMoS MENdoNÇa raBElo, fraNciSco allYSoN 
MiraNda lUciaNo, JairSoN dE JESUS loPES doS SaNToS, JoGli ra-
BElo lEiTÃo, JoSÉ alBErTo SilVa loBaTo, JoSÉ aNTÔNio dE oliVEira 
SaNToS JÚNior, JoSElMa fErNaNdES do NaSciMENTo, JUciNEidE al-
MEida ViEira, KaMilla dE MENdoNÇa GoNdiM, Karla criSTiNa da 
SilVa SoUSa, lÍVia JaNSoN fErrEira, lUciENE Karlla rEiS ScHNEi-
dEr, MicaiaS dE SoUSa SENa, NaYra criSTiNE alVES dE carValHo, 
odENilZa carValHo SErra, PÂMEla fErrEira liSSNEr, PaTrÍcia 
alESSaNdra NaVa aBrEU, PrYScilla da coSTa GoMES, PriScila da 
crUZ MaToS, raiMUNda fariaS aBdoN, alEXaNdro doS SaNToS 
lEal, alESSaNdra dE SoUSa cardoSo, SUZaNa rodriGUES MoNTEi-
ro lEaNdro, alESSaNdro MiSSaGia fErNaNdES, alEX aNdradE co-
ElHo, aNdrÉ roMaNo da lUZ SaNTaNa, ÂNGElo MarcElo cUrBaNi, 
BrENda TUMa riBEiro, BrUNEY NaSciMENTo rEiS, carMEM JUliaNa 
daMaScENo ViEira, cláUdia lariSSa aZEVEdo BarBoSa, coNcEiÇÃo 
loPES MiraNda, coNcEiÇÃo rÉGia faVacHo SilVa, daNiEl clÓViS 
frEiTaS PiMENTEl, rENaTa MUrYEl lEiTE dE lacErda, aliNE cUNHa 
da SilVa, daNilo aUGUSTo caMPoS loPES, dEMiS da SilVa arrUda, 
dioGo NaSciMENTo NUNES, ElaiNY daNTaS doS SaNTHoS, ElKE Mara 
fErNaNdES da crUZ, ElZa loPES MacEdo, GaBriEla aQUiNo doMiN-
GUES, HUMBErTo dE SoUSa SarUBi JÚNior, JUliaNa da coSTa PErEi-
ra VilHENa, KaTariNa roBErTa MoUSiNHo dE MaToS BraNdÃo, li-
liaN dE aGUiar ValENTiM, lUiZ carloS dE liMa JÚNior, lUciaNa 
carMoNa BoTElHo, lUciaNa Sá fErNaNdES, Maria da GlÓria GoMES 
dE SoUZa, Maria do carMo SoUZa Maia, Maria MadalENa MoTa da 
SilVa, MaUro liBEral dE alMEida, PaTrÍcia fErNaNdES dE MiraN-
da, PaTrÍcia rodriGUES dE aMoriM lEMoS, PaUla HEloiSa SoUSa 
dE carValHo, PEdro PaUlo diaS SilVa, PEdro rocHa PaSSoS fi-
lHo, raiMUNdo MarTiNS araÚJo, raiMUNdo NoNaTo carValHo doS 
SaNToS, raPHaEl riBEiro SodrÉ, rENaTo da coSTa BarroS, ricar-
do MoUra lEMoS dE oliVEira, SaMUEl BarBoSa E QUEiroZ, TÂNia 
PiNHEiro dE QUEiroZ, THaTiaNa dE cáSSia forENcio rocHa, THia-
Go fEiJÓ riBEiro, UliaNa SalaZar coSTa, ValdirENE fariaS da Sil-
Va laUaNdE, EloÍZio cordEiro TaVEira dE SoUZa, EVErToN Sarraf 
NaSciMENTo, Maria HEriKa iVo aGUiar, NaJla SoUSa do carMo, 
criSTiaNa caldEraro MaciEl, ViViaNY alMEida loUrEiro, aNa 
criSTiNa dE MoraES KiMUra, VaNESSa QUEiroZ aMoriM e KariNa 
fláVia MENdoNÇa rEiS, aprovados em concurso público realizado pelo 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará.

acÓrdÃo Nº. 61.338
(Processo nº 2017/53390-0)
assunto:  PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 
34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de pensão civil consubstanciado 
na PorTaria Nº 2417, de 01/09/2010, em favor de roSiaNE liMa da 
SilVa SoUZa, raMoN aNdErSoN da SilVa SoUZa e rENaN criSTiaN 
da SilVa SoUZa, dependente do ex-segurado Marcio Ezenelson de Souza.

acÓrdÃo Nº. 61.339
(Processo nº 2020/50962-0)
assunto:  PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
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, parágrafo único, c/c art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial, consubs-
tanciado no decreto nº. 515, de 21.01.2020, em favor de roSiNETE rEiS 
dE carValHo, caiNÃ rEiS dE carValHo e laUra rEiS dE carValHo, 
dependentes do cabo PM Marcelo costa de carvalho.

acÓrdÃo N.º 61.340
(Processo n.º 51158-5/2020)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
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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 e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012: 1) deferir o registro do ato de Pensão Especial consubstan-
ciado no decreto n.º 836, de 16/06/2020, em favor de Maria JoZilENE 
da SilVa oliVEira e aBraÃo MaXWEll SoUSa oliVEira, dependentes 
do Sd alan Maxwell florencio de Sousa; 2) recomendar à SEcrETaria dE 
ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO que proceda a retificação, 
por apostilamento, do percentual de gratificação de tempo de serviço cons-
tante do ato concessório, de 20% para 5%, sem necessidade de encami-
nhamento do novo ato a este Tribunal, considerando que o valor atribuído 
a referida vantagem, está correto.

acÓrdÃo N.º 61.341
(Processo n.º 50782-7/2011)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEPof fdE n.º 319/2010
responsável/interessado: NoÉ XaViEr rodriGUES PalHETa e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso i, 
e art. 60, da lei complementar n.º 81 de 26 de abril de 2012, julgar regulares 
as contas de responsabilidade do Sr. NoÉ XaViEr rodriGUES PalHETa, cPf 
n.º 056.067.992-00, ex-prefeito do município de Vigia de Nazaré, no valor de 
r$ 100.000,00 (cem mil reais), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 61.342
(Processos n.º 53835-8/2019 e 54363-1/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso i, parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Servidores 
Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 
cHriSTiNE Maria carValHo da SilVa, aNa cElia dE alMEida PaN-
ToJa, lUciVal da coSTa BraSil, MoNica ViViaNE dE SoUSa SilVa, 
lENiTa SoUSa da SilVa, SirlEi rodriGUES SoUSa, aNToNio cHarlES 
SilVa VaScoNcEloS, Maria rEGiaNE loBo PoMPEU, rocilda PaNTo-
Ja coSTa SilVa, lUZiaNE aZEVEdo cHaVES, Marcio lUiZ SoarES da 
SilVa, EVEliM carloS alMEida PirES, raiMUNdo NoNaTo dE caSTro 
NETo e ErlEdiEl GUSMÃo do NaSciMENTo.

acÓrdÃo Nº. 61.343
(Processos nºs 2020/51001-7 e 2020/51011-9)
assunto:  adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único,  c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, os registros dos atos de 
admissão de servidores temporários celebrados entre a fUNdaÇÃo SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará – BrUNo icaro da SilVa rUiVo, liSia 
Mara BarroSo cHaar, aNdrEa doS SaNToS MENdES GoMES, KEYlla 
GiSElli do NaSciMENTo MarTiNS aMoriM, daNiEla fEiToSa dUarTE, 
roSiNaldo flaVio corrEa filHo, GlaUBEr MarcElo daNTaS SEiXaS, 
ciNTHia GiSEllE MoraES dE MacEdo, aNa claUdia SEaBra, SilVia 
aBrEU dE oliVEira, lEila Soraia da SilVa loPES, Maria SUlaMiTa, 
JoÃo rodriGUES, aNa lÚcia SilVa MoraES, THiaGo alVES aNSElMo, 
JoSiaNE rEGiNa cÂMara da crUZ, Ecilda SUZaNa MaMEdE BEZErra 
MElo, THaNia dE aTaÍdE GUiMarÃES, Maria SUElY caSTilHo GoMES, 
roSiaNE Maria corrEa dE corrEa SilVa e darcilEa liMa cordoVil.

acÓrdÃo Nº. 61.344
(Processo nº 50949-4/2017)
assunto:  PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na Portaria PS nº 0044, de 02/01/2017, em favor de JoSiElE cordEiro 
ParaNHoS e aBiGail cordEiro ParaNHoS lEMoS, dependentes do ex-
segurado diego da Silva lemos.
acÓrdÃo N.º 61.345
(Processos n.ºs 50216-1/2009, 50255-8/2009,
50534-1/2009 e 51631-1/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
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 e parágrafo único, e no art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50216-1/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2567, de 01/09/2008, em favor de JoSÉ carloS dE oliVEira 
crUZ, no cargo de Professor GEP-M-ad-1-401 – ref. Viii, lotado na Se-
cretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 50255-8/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2657, de 01/09/2008, em favor de Maria da GraÇa SaMPaio 
rENTE, no cargo de agente auxiliar de fiscalização, ref. i, lotada na Se-
cretaria de Estado da fazenda;

Processo n.º 50534-1/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3071, de 30/09/2008, em favor de fraNciSca SalES loPES, na 
função de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51631-1/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2845, de 18/07/2012, em favor de Maria dE fáTiMa SilVa Pai-
XÃo, no cargo de inspetor de alunos, ref. 2, lotada na Secretaria de Es-
tado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.346
(Processo nº. 2019/51593-1)
assunto: denúncia sobre supostas irregularidades praticadas na execução 
do Convênio nº. 043/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Trans-
portes – SETraN e a Prefeitura Municipal de ourém – Pa, o qual teve por 
objeto obras de conservação de 71,1 (setenta e um vírgula um) quilôme-
tros (km) da rodovia Pa-251.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§3º do art. 3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, conhecer da denúncia formulada e, no mérito, julgá-la improceden-
te, por não restarem comprovadas as irregularidades denunciadas.
acÓrdÃo N.º 61.347
(Processos n.ºs 2019/53006-1, 2019/53054-9, 2019/53075-3 e 
2019/54325-6)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: cons. lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do art. 
191 do riTcE/Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
servidores SilMara lEiTE dE alMEida, rUidGlaN dE liMa doS SaN-
ToS SilVa, raQUEl dE SoUSa PErEira, alEXaNdrE QUEiroZ fEiToSa, 
PaUlo JoSE corrEa, EriKa laUrENE ViEira dE alMEida, alEXaNdro 
da SilVa, GlEYSoN dE liMa oliVEira, EliS rENaTa da SilVa, lUiS 
MiGUEl dE MoUra NUNES, iTalo BarroSo MElo, alEX rafaEl coS-
Ta caBral, clEidE oliVEira do ESPiriTo SaNTo, GlaUco MaUricio 
MoraES oliVEira, TiaGo fraNcES rEiS, TaSSia EllEN MENdES lo-
PES, JoSUÉ MorEira dE SoUZa, roNaldo dE dEUS MacHado, roSia-
NE BorGES SaNToS, alEX WilliaM cUNHa dE SENa, lUZiMEirE aMo-
riM coSTa, iriSlEidE NErES dE oliVEira, florENcia PiNTo, EliaNE 
BarroS dE oliVEira, ociValdo PiNHEiro Baia, dEMETriUS SoUZa 
araUJo, lEaNdro Jairo SilVa SalGado, THaiZa oliVEira da SilVa, 
PolYaNa SoarES doS SaNToS, dENiS SElMa doS rEiS SilVa fEiToSa, 
MiGUEl JUNior alMEida PiNTo, PollYaNNa dE alMEida PaNToJa, Sa-
Mara criSTiNa NEVES alVES, roSaNa VaScoNcEloS loPES, aNdrE 
lUiS ValadarES dE aQUiNo, aNdErSoN cidadE do NaSciMENTo, 
aMaNda faUSTiNo dE PiNHo, dENiSoN caSTro doS SaNToS, aMaNda 
YNaE Maia fUrTado e roBErTa fErrEira dE oliVEira, aprovados em 
concurso público realizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.

acÓrdÃo N.º 61.348
(Processos n.ºs 52810-5/2017 e 51849-6/2019)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 52810-5/2017: Pensão consubstanciada na Portaria PS n.º 
0698, de 01/07/2016, em favor de aNToNio MarTiNS dE BriTo, depen-
dente da ex-segurada Maria rosa lopes Brito; e
Processo n.º 51849-6/2019: Pensão consubstanciada na Portaria PS n.º 
0902, de 02/04/2018, em favor de NEUZa NaSciMENTo da SilVa, depen-
dente do ex-segurado José Pereira da Silva.

acÓrdÃo N.º 61.349
(Processos n.ºs 52989-0/2019, 53009-4/2019, 53025-4/2019,
53085-5/2019, 54324-5/2019 e 50345-2/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso i, parágrafo único, e no art. 35 da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de pes-
soal em favor de fraNciSco claUdio coTa carValHo, lEVY da SilVa 
TaVarES, MarciaNo caBral doS SaNToS, KaMila SaNToS SaNTaNa 
MaSSoUd, aNdrE MoraES dE MiraNda, aNa aMElia ariaS corrEa, 
doriaNE loBo MiraNda, arTHUr da SilVa TaVarES, rodriGo SoUSa 
SaNToS, liVia alENcar Pacifico TaVarES, MilENa dE PaUla coSTa 
da SilVa, arMaNdo MElo da SilVa JUNior, MariSa doS SaNToS coS-
Ta, laNNa doS SaNToS Maia, rENaTa doS SaNToS BarBoSa, dEBora 
PErEira corrEia, carliNE cUNHa raMoS QUarESMa, EdSoN fErNaN-
do MoNTEiro crUZ, rEGiNa cElia da SilVa rEBElo, dENilSoN Ma-
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THEUS raMirES MaGalHaES, fraNciSco THiaGo MoNTEiro PicaNco, 
roSiaNa PErEira dE alMEida, WalEria roSE MENdES BarroS, lUiSa 
Maria SilVa daNTaS, PaTricia EllEN coSTa da SilVa, roGErio da 
coSTa SoUSa, fraNciSco SidNEY MarQUES dE aNdradE, lUiS fEliPE 
dE caSTro afoNSo, Moacir criSTHiE PErEira do NaSciMENTo, daN-
Na riSSia SilVa da SilVa, lUiS HENriQUE MoUTa fraNco, alaN ro-
GErY SilVa liMa, PolYaNa lUZ MacEdo, THiaGo MiraNda Maia, JoSE 
GalafrE BElEM da coSTa, SUElEN rEiS da coNcEicao, JordaNa dU-
arTE fraNco MarQUES, lUiZ fErNaNdo coSTa SacraMENTo, ValBEr 
oliVEira dE BriTo, daVid ViNHaS alVarEZ, JoSE ViTor corrEa da 
SilVa, THaMirES dE BriTo MoTa, SaiNT clair adolfo doS SaNToS 
alVES, lEaNdro dE SoUZa carValHo, JoSE lUiZ SoloN SaMPaio, 
EdEr SoUZa doS SaNToS, cHarlES PiNHo loPES, daNiEl MoNTEi-
ro da SilVa MorEira, HiGo da SilVa MoraiS, aUGUSTo fErGUSSoN 
doS SaNToS JUNior e lariSSa carValHo caValcaNTE, aprovados em 
concurso público realizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.

acÓrdÃo N.º 61.350
(Processos nº. 2010/52895-6)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na Portaria 
rET aP nº 623, de 02.08.2010, em favor de raiMUNdo fElÍcio filHo, no 
cargo de Oficial de Administração, Ref. 13, lotado na Secretaria de Estado 
de Transportes, tendo em vista o falecimento do interessado.

acÓrdÃo Nº. 61.351
(Processos nºs 2017/52457-8, 2017/52499-7, 2017/52682-4, 
2017/52945-8 e 2017/53408-3)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, § 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento nos arts. 34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil 
abaixo discriminados:
Processo nº 2017/52457-8 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 030, de 04/01/2016, em favor de raiMUNda Garcia NUNES, depen-
dente do ex-segurado Joaquim Garcia Nunes;
Processo nº 2017/52499-7 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0482, de 01/06/2017, em favor de Maria florENTiNa aMaral foN-
SEca da SilVa e Maria JoSE BraNcHES fiGUEira, dependentes do ex-
segurado Jose fernandes da Silva;
Processo nº 2017/52682-4 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 1049, de 01/11/2016, em favor de roSa BarroS VaScoNcEloS, de-
pendente do ex-segurado José almeida Vasconcelos;
Processo nº 2017/52945-8 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0858, de 01/09/2016, em favor de Maria JoSE corrEa MacEdo, de-
pendente do ex-segurado lucivaldo dias Macedo;
Processo nº 2017/53408-3 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 1132, de 01/11/2016, em favor de clara NaTiVidadE dE SoUSa, 
dependente do ex-segurado João Santana de Souza.

acÓrdÃo Nº. 61.352
(Processos nºs. 52247-2/2010, 50367-7/2011, 50544-6/2011 e 50736-
1/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos  da proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 34, inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de pessoal de: 
roSÂNGEla do NaSciMENTo SilVa, roSiValdo fUrTado riBEiro, ci-
ria rEGiNa NaSciMENTo rodriGUES, Maria dE JESUS SaNTiaGo So-
arES, aMilcar dE SoUZa MarTiNS SoBriNHo, STTEfaNE da coSTa 
TriNdadE, EdUardo aUGUSTo SoUZa da SilVa, ElidoMar dE SoUSa 
MENESES, JÚlio oliVEira do roSário, MáliSoN PErEira loBaTo, 
fláVio MarcElo TriNdadE doS SaNToS, Maria da coNcEiÇÃo Pi-
NHEiro MElo, WErNEr rEBElo MoNTEiro, JoSÉ aNTÔNio da coSTa 
PiNHEiro, EMaNUEllE rodriGUES doS SaNToS, Jacira aBrEU dE oli-
VEira, fraNciSco daS cHaGaS alVES dE SoUSa, aNa aNTÔNia fariaS 
MiraNda, MiraNil MoraES TaVarES, KlEBEr roMaNo dE SoUZa, No-
ÊMY da SilVa caMPoS, SaNdra do Socorro dE SoUZa crUZ, Marli 
da SilVa lira, MaNoEl dE JESUS cUNHa MaGNo, alEX SoUSa da Sil-
Va, EliaNE fariaS PErEira, ValdEMir PaNToJa cardoSo, roBErTo 
fErrÃo coiMBra JÚNior, aMilToN dE MoraES Gordo, GENiVal NU-
NES BraZ, EdNa NaSciMENTo SilVa, SHirlEi TaVarES PiNTo, alEX 
TaYlo SilVa SaNToS, Jair PErEira dUarTE, MiraSElVa diaS da SilVa, 
Maria MariENETE PErEira doS rEiS, lUiS aUGUSTo rEGo doS aNJoS, 
roSiclEia SoUSa da GaMa, Maria ElZa GaMa ViaNa ilaNa Maria 
MElo SoUZa, JorGiNETE Garcia SilVa corrÊa, daNilda cEcÍlia dE 

Sá NEVES, GENi PErEira HUPPES, Maria SaNTaNa dE oliVEira MiraN-
da, JoElda rEGo PEdroSo, MaricESar PEiXoTo dE alMEida, Maria 
iZaBEl coSTa MarTiNS, JoElMa JoaNE Vidal NaSciMENTo, lUciVal-
do BraNcHES dE SoUSa, Marlilda SoUSa do NaSciMENTo, clÉVEr-
ToN JoNNE coSTa SilVa, aNa fláVia MoUra PErEira, Márcia GorETH 
da SilVa BiTar, SoYaNE GaMa ViaNa, MESSiaS NUNES MoUra, Maria 
do Socorro liBEral rEGo, allaN PiNHEiro da SilVa, iVoNE da Sil-
Va PicaNÇo,SEliVaN JorGE Prado MElo, ValdErlaNE criSTiNa da 
MoTa loBaTo, cláUdia laUrido fiGUEira, HElENa criSTiNa SalGa-
do NUNES, GlaUciNEidE Maria coSTa dE SoUSa, aNa PaUla PaNToJa 
BENTES, KaTiciaNE frEiTaS doS aNJoS, WElcia Mara GaMa lEal, al-
TEMar SaNToS Vidal, alENilSoN aNTÔNio MoTa riBEiro, JacKEliNE 
fErrEira doS SaNToS, criSTiNa dE SoUSa caMarGo, KEllY BarroS 
NUNES, JUliaNa dE JESUS rocHa PardaUil, MarcElo coSTa riBEiro, 
oliNdo carValHo dE MaToS, roBErTo SilVa JUNior, WaGNEr Soa-
rES dE alENcar, EdMUNdo clEMENTE NoGUEira JUNior, faBio doS 
SaNToS Gil, GlaUcia Maria rodriGUES dE oliVEira SoUZa, SaNdro 
Marcio araUJo PaES, SHEila SilVa doS SaNToS, GErSoN PoMPEU 
PiNHo, Marcio cordEiro dE SENa, SaNdoVal clETo dE oliVEira 
SaNToS, PolYaNa ESPiNdola fariaS, HoMEro Vilar corrEa, GiaNNo 
GoNÇalVES QUiNTaS, lidiaNE MaciEl araUJo, Marcia oTEro dE al-
MEida rioS, aNdrE roSa PUrEZa, ValBEr dE alMEida PirES, lUiS dE 
fraNÇa MoNTEiro dE carValHo, rEliaNE PiNHEiro dE oliVEira, Sil-
do PEdro SoUSa cordoVil, BrUNo GUilHErME do SaNToS Borda, 
rUi carloS MaYEr, JESSE da coSTa rocHa, MarcoS roBErTo PiNHo 
PalHETa, fraNciSco SaNaE aNTUNES MorEira, flaVio ValENTiM dE 
oliVEira, alEXaNdrE SaMaroNE SilVa dE SoUZa, JoSÉ ricardo doS 
SaNToS SodrÉ, MarTa GEorGEa dE SoUZa SaNToS, dEUSariNa VaS-
coNcEloS da crUZ, ciBEllE JEMiMa alMEida doNZa, carloS alBEr-
To NaSciMENTo SaNTiaGo, EVaNa cElESTE carValHo dE alMEida, 
carMEN Maria BraGaNÇa dE SoUZa, NaTalia aMoriM BarBoSa, ali-
cE dE fáTiMa MiraNda diaS, WilSoN roNaldo caMarGo SENa, ElEN 
da SilVa PErEira, JEoVa fErrEira oliVEira JUNior, idaNiSE SaNT 
aNa aZEVEdo HaMoY, SEVEriNo JUNior dE alMEida rocHa, THaila 
cElESTiNo Girard, rUTE fErrEira alVES, EliaNa do Socorro aN-
dradE da crUZ, JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, BarBara TriNdadE 
frEirE, faBiola NaTaliE coElHo BraNdÃo, GiZa carla dE MElo BaN-
dEira, alfrEdo dE SoUZa MaUES, JUlia ariaNNE aMaral florES, 
MilENE dE NaZarÉ SilVa coSTa, SilVia HElENa BENcHiMol BarroS, 
dENilSoN dE SoUZa SilVa, Mario ViTor BraNdÃo dE liMa, Nadiara 
BiTTENcoUrT Vidal, alBErTo carloS PaiVa dE oliVEira, TENillY 
criSTiNa GiBSoN, alESSaNdro rodriGo cUNHa araUJo, ElEN cHa-
VES caBral, ZElia PErEira da SilVa, MariaNa raBElo PErEira, WEl-
lErTH MENdES riBEiro, Maria do Socorro MoNTEiro dE HolaNda, 
aBNEr SoUZa daNTaS, daNiEl BaNdEira dE oliVEira, EliZaBETE dE 
MESQUiTa dE MoUra, odiNETE Maria liSBoa da SilVa, aliNE liMa 
laBrE da SilVEira, adailToN GEMaQUE GoMES, raQUEl fErrEira dE 
alBUQUErQUE araUJo, aNa cElia SoUSa dE BarroS aMaral, JoNaS 
fUrTado da SilVa, ailToN SilVa faVacHo, fraNciSco do Socorro 
TaVarES SoUZa, lEidE clEia SilVa fErrEira, Eloi aBraÃo NUNES do 
NaSciMENTo, alcioNE Maria oliVEira, JaiME clEdEr ModESTo dE 
aSSiS, aNdrEa alVES MiraNda, PaUlo JaNdEr BaTiSTa dE SoUSa, 
JEoVa PErEira MarTiNS, HUGo MoNTEiro PENa, riTa dE caSSia MES-
QUiTa TEiXEira, NiValdo MarTiNS da SilVa, Sara rEGiNa fErrEira 
da SilVa, JoSÉ raiMUNdo cUNHa BriTo filHo, PaUlo arMaNdo PE-
NENTE rEiS, GiSElE rEiS aBdoN, Maria da coNcEiÇÃo MarTiNS al-
VES, PaBlo dE SoUZa MUfarrEJ, fraNciVoNE rodriGUES da SilVa, 
NilSoN SaNToS TriNdadE, daNiEla MoraES dE oliVEira, ESTEr Go-
MES da SilVa, KaTia SiMoNE PErEira diaS, GlaUcia ViEria fEiToSa, 
rodriGo PiNHEiro da SilVa, SaNdra Maria dE NaZarÉ NUNES ra-
MoS, Maria dE JESUS MarTiNS cardoSo, MoNiQUE SilVa dE alcÂN-
Tara, EdiNÉia GoMES MaUÉS, Maria TErEZiNHa dE oliVEira diaS, 
MarlENE MarQUES da SilVa, PriScildES rodriGUES MariNHo, SaN-
TaNa corrÊa doS SaNToS, ElEN SUEli VilHENa MarQUES, Maria 
oNEidE BENTES da SilVa, Erica SoUSa da SilVa, EMaNUEll TiaGo 
araÚJo dE oliVEira, carloS da SilVa Maia, alaN MarTiNS JUNior, 
VilSoN carValHo dE araUJo, PEdro EGUiBErTo doS rEiS, aUdilEia 
da SilVa TEiXEira, carloS dE oliVEira carValHo, NEirES alVES Go-
MES, rENara caMPoS PiNTo, EdNa criSTiNa riBEiro GUiMarÃES, So-
raYa oliVEira GoMES, aMÉrico JUNior fariaS SalES, JoSÉ GalafrE 
BElÉM da coSTa, ElaiNE criSTiNa SilVa carValHo, PEdriNa fErrEi-
ra loPES, roNaldo carValHo, EdiNaldo fErrEira da lUZ, doNElUZ 
aNTUNES dE SoUZa, NaYaNa da SilVa lEiTE, doMiNGaS do Socorro 
PErEira foNSEca, dÉBoraH TaTiaNE PiNHEiro doS SaNToS, GEral-
do VaZ da coSTa, JUliaNNY ViEira alENcar, MilToN rENaTo da Sil-
Va MElo, ToNY WElliNToN da SilVa VilHENa, WaGNEr riBEiro JU-
Nior, clEMErSoN SaNToS da SilVa, dENiZE rodriGUES MarTiNS, 
EdiNaldo fErrira da SilVa, JoÃo BaTiSTa cardoSo, MicHEllE do 
NaSciMENTo TElES, GEilSoN alcaNTara da SilVa, TErSaNdra Soa-
rES carValHo doS SaNToS, ESTaNilcE do Socorro rEiS doS SaN-
ToS, iraiSa alMEida corrÊa, adErVaN GoMES loPES, PaTrÍcia Pi-
NHEiro riBEiro, alcioNE MoNTEiro rodriGUES, roSiVaNa aMaral 
Baia, JoSiNEidE PaNToJa da coSTa, claUdiaNNE iZaBEl liMa diaS 
dE SoUZa, BrUNo MEdEiroS QUarESMa, SUElMa criSTiNa TEiXEira 
dE alMEida, idilENa daS GraÇaS SiQUEria SaNToS, ErloN cHarlES 
GoMES da coSTa, lUciValdo BaTiSTa SilVa, Márcia criSTiNa MEdEi-
roS dE oliVEira, aNaliSE MaGEdaNZ PrEUSS, ciaNNE da coNcEiÇÃo 
liMa diaS, WilliaNS BorGES dE QUEiroZ, dioNiSio GoNÇalVES dE 
oliVEira, ioNY alVES doS SaNToS, PaUla BrENda BarrETo Mala-
QUiaS, Maria dE SoUSa foNSEca, aPolYaNa riBEiro MorEira, aUri-
JaNE dE aGUiar ParENTE, NaTaMiaS loPES dE liMa, EliaNE MiraNda 
coSTa, SaNdro Marcio loPES BorGES, BENEdiTa alcidEMa coElHo 
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doS SaNToS, riTa dE cáSSia Prado do coUTo, JoElMa alEXaNdra 
BaSToS GoMES, TaTiaNa dE caSTro oliVEira, raiMUNdo SaNToS da 
SilVa, PaUlo MaNSUETo NEVES fadUl, Maria SElMa SoUZa PErEira, 
SUZaNNY PiNTo SilVa, iSaBEla NaZarÉ doS SaNToS, fraNciSco Ma-
TEUS da coSTa MoTa, lUciaNa da SilVa GoNÇalVES, aNTÔNio UBira-
Jara PaZ da SilVa, MaNoEl aUGUSTo dE SoUZa JUNior, MaNoEl 
ETElViNo dE arGolo NETo, JoÃo aUGUSTo PErES dE SoUZa, aMaNda 
roSália SilVa caBral, roSÂNGEla GoMES coNdE, JoÃo PaUlo Mi-
raNda doS SaNToS, alciENE Maria PaiXÃo dE BriTo riBEiro, lUcia-
NE criSTiNa SalES da coSTa, lariSSa BriTo MarTiNS, aNTÔNio SaU-
lo SaNTaNa frEiTaS, EZEQUiEl GoMES dE SoUSa, EliaNa ViEira do 
NaSciMENTo, clÓViS NiValdo coSTa SoUSa JUNiro, iVENa BorGES 
liMa, Marli MaUÉS da SilVa, aNa lÚcia MaciEl QUarESMa, Maria dE 
JESUS PErEira SoUSa, aNa clEidE craVEiro cardoSo, dENiSoN 
cáSSio GoNÇalVES dE liMa, dilMara TEiXEira fErrEira, SilVaNa dE 
caSTilHo cardoSo, iVaNilda ViEira da SilVa, dUlcirENE doS SaN-
ToS alHadEf, SiMoNE Maria dE SENa NEVES, MariValdo riBEiro 
diaS, KáTia rEGiNa cHaGaS doS PaSSoS, aNa SilVia dE SoUZa oli-
VEira, MÍriaM criSTiNa PaZ GUiMarÃES, GiSEllE fErrEira aMaral, 
NilENE fErNaNdES SoarES, aNa Maria NoNaTo PiNHEiro, roBErTo 
cESar dE araUJo SilVa, fláVia fErrEira doS SaNToS, iVoNETE da 
VEra crUZ cordEiro, aNa EliSa BarBoSa dE SoUZa, SUSY allaNE 
GoMES Maia, roSalia NaZarÉ da SilVa Porfirio diaS, MaiZETE Mar-
TiNS da SilVa, aNdrÉa criSTiNa cUNHa SoliMÕES, lariNa GaBriEla 
liMa doS rEiS, adElaidE laiS ParENTE BraSilEiro, aNTÔNio JoSÉ 
diNiZ da coSTa, Maria SUElY NUNES loPES, Maria do Socorro 
MoNTEiro dE MElo, cláUdia EliSa GoMES PaNToJa, caMEN SHirlEY 
dE JESUS SoarES, TErEZa criSTiNa dUarTE corrÊa, PaTrÍcia dE Na-
ZarÉ lacErda dE liMa MiraNda, laZaro SarMENTo doS SaNToS, 
SolaNGE HElENa fErrEira TaVarES, cláUdia roBErTa BaraTa PUr-
cEll da coSTa, SiMoNE do Socorro raMoS NEVES, EUclYdES GESTa 
rEiS, rEGEaNE fErrEira PaNToJa, SElMa HElENa MariNHo dE SoUZa, 
SaNdra Maria Barra MiraNda, lUcila Maria GUErrEiro cordEiro, 
MarTa SilVa do roSário ModESTo, liNdoNor SoarES riBEiro dE 
aZEVEdo, PaTrÍcia JorGE lira coSTa, cEcilia loPES MarTiNS, claU-
diaNE BaTiSTa da SilVa da coSTa, SilVia lETicia d’oliVEira da lUZ, 
Maria lEoNilda foNSEca MarQUES, aNa SElMa BarBoSa cUNHa, Gi-
SEllE PiNHEiro foNSEca, claYSE cardoSo fidalGo, adriaNo al-
frEdro carValHo SaNToS, MÔNica criSTiNa coSTa MacEdo, ciNTia 
BarBoSa da SilVa, Marcio SaNToS dE liMa, SiMoNE dE JESUS da 
foNSEca loUrEiro, aNdrÉa SilVa SalUSTiaNo, MicHEllE WaNdEr-
lEY diaS, aldENiZE liSBoa E SilVa, SoNia HElENa MarTiNS liMa, 
Maria HElENa PorPiNo cUNHa do roSário, aldENora MarTiNS dE 
liMa, fáBio riBEiro riBEiro, Maria MariaNa BiTTENcoUrT BriTo, 
dÉBora iSiS fariaS liMa PicaNÇo, Márcia GorETTi SaNToS da Sil-
Va, roSaNa Maria dE JESUS rodriGUES doS SaNToS, aNTÔNia SUElY 
oliVEira da PaZ, alicE riBEiro aQUiNo, aNdrEZa ElaiNE SilVa Sil-
Va, daNiEllY criSTiNNE BarBoSa dE caMPoS, MicHEllE do Socorro 
liMa dE SoUZa, SolaNGE dE NaZarÉ rodriGUES corrÊa, SHirlEY 
BorGES dE MElo, aNa claUdia GodiNHo dE SoUZa, MariZETH SaN-
ToS coSTa, roSilENE cardoSo dE PaiVa, TErESa raQUEl fErrEira 
dE alENcar, MarGarETE MoNTEiro BarBoSa, GorETH cardoSo fEr-
rEira, SHirlEY PaTricia fiEl doS SaNToS, EliaNE criSTiNa rocHa 
PiNHEiro, WaldENira oliVEira do NaSciMENTo e roSEaNE criSTiNa 
dE SoUSa raMoS, aprovados em concurso Público realizado pela Secre-
taria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.353
(Processos nºs. 52325-8/2017, 52458-9/2017, 52466-9/2017,
52650-7/2017, 52662-0/2017, 53112-1/2017 e 53670-4/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii, parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos referentes aos 
processos abaixo discriminados:
Processo nº 52325-8/2017 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0127, de 01/02/2017, em favor de JoSE riBaMar dE SoUSa, depen-
dente da ex-segurada Helena Silveira de Sousa;
Processo nº 52458-9/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0036, de 04/01/2016, em favor de fraNciSco daS cHaGaS fErrEira 
dE SoUZa, dependente da ex-segurada Maria da assunção frança;
Processo nº 52466-9/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0011, de 04/01/2016, em favor de aNa Maria QUEiroZ da cUNHa, 
dependente do ex-segurado corino do rosário Modesto;
Processo nº 52650-7/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0486, de 02/05/2017, em favor de HEloiSa Maria VEloSo aNdradE, 
dependente da ex-segurada idê Veloso de andrade;
Processo nº 52662-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 045, de 04/01/2016, em favor de JoSE dE SoUZa MarTiNS filHo, 
dependente da ex-segurada francisca de araujo Martins;
Processo nº 53112-1/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0464, de 02/05/2017, em favor de Maria arcaNGEla da SilVa roSa 
e JoEllY TaMillY fErrEira roSa, dependentes do ex-segurado José oli-
veira da rosa;
Processo nº 53670-4/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0470, de 12/04/2013, em favor de MarcoS ViNiciUS MoraES SaN-
ToS, dependente da ex-segurada Maria rita Moraes Santos.

acÓrdÃo N.º 61.354
(Processos n.ºs 51208-1/2019, 53548-4/2019 e 53558-6/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii, parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de concessão de 
aposentadorias referentes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 51208-1/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2220, de 27/06/2018, em favor de ElTa fErNaNdES foNSEca, 
no cargo de Professor de classe Especial, nível f, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo n.º 53548-4/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3215, de 08/10/2018, em favor de Maria do Socorro MoNTEiro 
da SilVa, na função de Escrevente datilógrafo, referência iii, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 53558-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1997, de 30/07/2014, em favor de Maria JoSÉ SaNToS da SilVa, 
no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.355
(Processos nºs. 2019/53239-5 e 2019/53549-5)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii, parágrafo único e 35, da lei complementar n° 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo nº 2019/53239-5 – aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 74, de 12 de março de 2019, em favor de Maria dE loUrdES da 
SilVa PErEira, na função de agente administrativo, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo nº 2019/53549-5 – aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 1905, de 21 de julho de 2014, em favor de Maria do Socorro 
rodriGUES VaZ, no cargo de agente de Portaria, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.356
(Processos nºs 2017/52246-0, 2017/53399-8, 2017/53463-0,
2017/53626-0 e 2017/53703-7)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
(§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução nº. 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o sequente arquivamento dos autos, os pro-
cessos que tratam dos atos abaixo discriminados, em virtude do alcance da 
maioridade ou falecimento dos beneficiários:
 Processo nº 2017/52246-0 - Pensão civil consubstanciada na Portaria 
PS n.º 1331, de 01/10/2015, em favor de cicilia dUarTE doS rEiS e 
EWElYN raYSSa SiQUEira doS rEiS, dependentes do ex-segurado Ed-
nilson alves dos reis;
Processo nº 2017/53399-8 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 3188, de 01/08/2012, em favor de JoÃo BriTo da SilVa, dependente 
da ex-segurada ana das Neves Silva;
Processo nº 2017/53463-0 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 0158, de 02/01/2014, em favor de rafaEl da SilVa MENdES, depen-
dente da ex-segurada Marilucia da Silva Mendes;
Processo nº 2017/53626-0 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 1795, de 31/07/2013, em favor de NicaNor corrEa da SilVa, de-
pendente da ex-segurada Benedita Santos da Silva;
Processo nº 2017/53703-7 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 857, de 01/09/2016, em favor de ValdENor coElHo lEiTE, depen-
dente da ex-segurada Eurica ferreira leite.

acÓrdÃo N.º 61.388
(Processo n.º 52014-4/2020)
assunto: aGraVo rEGiMENTal
agravante: ProcUradoria GEral do ESTado do Pará
Procurador do Estado: JoBSoN dE oliVEira PErEira
advogada:  PollYaNNa f. M. Q. BENEVidES – oaB/Pa n.º 16.107 (consti-
tuída pela Empresa f.a.S. de carvalho Serviços Técnicos Eireli)
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 12, inciso i, alínea “h”, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012:
1)conhecer do agravo regimental interposto pela ProcUradoria GEral 
do ESTado do Pará, e, no mérito, dar-lhe provimento para revogar a 
resolução TcE/Pa n.º 19.201, de 04/08/2020;
2)Encaminhar cópia desta decisão ao interessado e à empresa f.a.S. de 
carvalho Serviços Técnicos Eireli.
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resoLUÇÃo N.º 19.251
(Processo nº 2017/51420-2)
assunto:  Monitoramento das recomendações dirigidas à coMPaNHia dE 
SaNEaMENTo do Pará-cosanpa, em face das deliberações contidas na 
resolução nº 18.521/2013, que fora resultante da auditoria de Natureza 
operacional realizada nas ações de criação, Gestão e implementação das 
unidades de conservação Estaduais, objeto do Processo nº 2011/52213-9.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso iV, da lei complementar nº 81/2012: 1 – dar por encerrado o ciclo 
de monitoramento previsto na resolução nº 18.521/2013, e encaminhar 
cópias do relatório técnico, da decisão exarada pelo pleno à 4ª ccG, coP e 
SEcEX, para apuração de possíveis irregularidades e respectivas responsa-
bilidades pertinentes, para subsidiar o planejamento e definição de escopo 
de novas auditorias, assim como juntar à prestação de contas anual do 
gestor; 2 – arquivar os autos, apensando-o ao Processo nº 2011/52213-9, 
que deu origem às recomendações, então monitoradas; 3 – Encaminhar 
cópia desta decisão, acompanhada do inteiro teor do relatório final da Equi-
pe de Monitoramento, para a Secretaria de Meio ambiente e Sustentabili-
dade do Estado do Pará (SEMaS), instituto de desenvolvimento florestal 
e da Biodiversidade do Estado do Para (Ideflor-Bio), Companhia de Sane-
amento do Estado do Pará (coSaNPa), conselho consultivo do PEUt, casa 
civil do Governo do Estado, auditora-Geral do Estado (aGE/Pa), Presidente 
da assembleia legislativa (comissão de Meio ambiente), Ministério Público 
do Estado (MPE), Promotorias de Justiça do Meio ambiente de Belém e 
ananindeua, e conselho Estadual de Meio ambiente (coEMa), para conhe-
cimento e/ou adoção de medidas necessárias para solução dos problemas 
encontrados, principalmente no que tange à resolutividade do saneamento 
básico da região Metropolitana de Belém, assim como para a assessoria de 
comunicação e relações Públicas do TcE/Pa para as providências cabíveis.

Protocolo: 657150

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 044/2020
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 044/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Jcl TElEcoMU-
NicaÇÕES
EirEli-EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prestação de serviço de acesso à 
internet para a Promotoria de Justiça de Tucumã/Pa. Prorrogação do prazo 
de vigência.
data de assinatura: 19/05/2021.
Vigência do aditamento: 03/07/2021 a 02/07/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 658138

aViso de LicitaÇÃo
.

sessão de continuidade
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanen-
te de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da Sessão 
que dará continuidade à carta convite no 002/2021-MP/Pa (reforma do 
Gabinete do ouvidor Geral), a ser realizada no dia 24/05/2021, às 11h00, 
no auditório Natanel leitão, situado à rua João diogo, 100, térreo, cidade 
Velha, Belém-Pa, oportunidade na qual será aberto o envelope de proposta 
financeira da empresa habilitada no certame, consoante o resultado da 
fase de habilitação divulgado no dia 13 de maio de 2021 no diário oicial 
do Estado.

Protocolo: 658314

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 16/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa PorTal coNE-
XÃo lTda (cNPJ: 17.441.754/0001-80).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Bragança/Pa.
Valor Total: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 20/05/2021.

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar  Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 658407

aPostiLaMeNto

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 068/2017-MP/Pa (contrato nº 1003597485-Equatorial Pará).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a EQUaTorial Pará diS-
TriBUidora dE ENErGia S.a.
objeto do contrato: contratação de uso do sistema de distribuição para as 
Promotorias de Justiça de redenção, localizada na rua Vicente Pereira, s/n, 
lote 20, redenção/Pa.
Justificativa do Apostilamento: Alteração no preâmbulo do Contrato nº 
068/2017-MP/Pa, da razão social da Empresa cENTraiS ElÉTricaS do Pará 
S/a para EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a.; prorrogação 
automática, pelo período de 12 (doze) meses, realizada pela Empresa, com 
a qual consente o Ministério Público do Estado do Pará, conforme disciplinado 
no subitem 3.2., cláusula Terceira, Parte ii, do contrato acima mencionado.
data de assinatura: 19/05/2021.
Vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022.
 ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 658154

diÁria
.

HoUVe aLteraÇÃo No Periodo da ViaGeM
Portaria Nº 0927/2021-MP/PGJ

a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110158/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 29/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 22 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1111/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112676/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa, Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 20/05/2021, 26/05/2021 - 26/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1112/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112701/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa, São domingos do capim/Pa
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PErÍodo(S): 24/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos das PJ ´s de castanhal, São francisco do Pará, inhangapi, igarapé
-açu e São domingos do capim/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1113/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111956/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 19/05/2021 - 19/05/2021, 26/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1114/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112704/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, na 
realização de correição ordinária nos cargos das PJ ´s de castanhal, São 
francisco do Pará, inhangapi, igarapé-açu e São domingos do capim/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1115/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112708/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa, São domingos do Pará/Pa.
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1116/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112618/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: lUiZ da SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.2332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 21/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessao do Tribunal do Juri 
nos autos dos Processos nº: 0011397-71.2016.8.14.0053 e 0000768-
09.2014.8.14.0053.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1117/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112487/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, na re-
alização de correição ordinária nos cargos das PJ ´s de Soure e Salvaterra/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1118/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112507/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, na re-
alização de correição ordinária nos cargos das PJ ´s de Soure e Salvaterra/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1119/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111397/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHaVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Soure
MaTrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1121/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111918/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-a-V
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 18/05/2021 - 18/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1122/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112882/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de agua azul do 
Norte, Sapucaia e Xinguara/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1123/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112537/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-i
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 19/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1124/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº105605/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa, Muaná/Pa
PErÍodo(S): 01/03/2021 - 05/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1125/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112480/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 20/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ aline cunha da Silva,juntamente com o SGT PM Maxuel Silva ribeiro 
até o município de anapu/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1126/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112525/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 19/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1127/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112305/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2021 - 14/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria de lurdes de carvalho Soares almeida ate o município 
de capitão Poço/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1128/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112497/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2654
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar nas atividades de 
correição ordinária nos cargos das Promotorias de Justiça de castanhal, 
São francisco do Pará, inhangapi e igarapé-açu/Pa
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1129/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112508/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1130/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112494/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 06/05/2021 - 07/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o PJ danyllo Pompeu colares até o município de Bujaru/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1131/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111353/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 17/05/2021, 19/05/2021 - 19/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 17 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1138/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112351/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo rodriGUES dE MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2870
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa

PErÍodo(S): 25/05/2021 - 25/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica na 
empresa ciBraSa no município de capanema/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1140/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112300/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/05/2021 - 13/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor crispim ribeiro de almeida filho até a PJ de castanhal/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1142/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112308/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 21/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor dilaelson rego Tapajos até as PJ ´s de castanhal e São Miguel 
do Guamá/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1146/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 467/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 105179/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2021 - 10/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1148/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112361/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 25/05/2021
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1149/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112719/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 01/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a confecção do cer-
tificado digital.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1150/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112717/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1151/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111254/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 01/05/2021 - 01/05/2021, 05/05/2021 - 06/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1152/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113116/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo cardoSo PaNToJa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3145

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1153/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113066/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElViS da SilVa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3130
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, inhangapi/Pa, São francisco do Pará/Pa, iga-
rapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1154/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112748/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNaTaS PraZErES da SilVa PirES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2552
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 21/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 18 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1155/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113051/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a ser-
vidora Elcimar Barbosa dos Santos ate o município de conceição do araguaia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junio
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1157/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111629/2021 conforme abaixo relacionado:
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NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 27/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar a execução do con-
trato nº 054/2020.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1158/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112923/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1160/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112350/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 19/05/2021 - 19/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - realizar vistoria em indústria de 
água mineral localizada no município de castanhal/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1162/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112527/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar a execução do con-
trato nº 022/2021.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1163/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112432/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: THiaGo rodriGUES dE MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2870
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1164/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112806/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa, Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 20/05/2021, 26/05/2021 - 26/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1166/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112524/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a equipe de 
correição nas PJ´s de Soure e Salvaterra/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1167/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112798/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE da SilVEira SaMPaio NETo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa, São domingos do
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar os membros da 
corregedoria-Geral nos trabalhos de correição ordinária.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 19 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 658281
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FÉrias
.

Portaria Nº 0142/2021-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,
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 100045/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Procura-
dor de Justiça Mário NoNaTo falaNGola, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.563/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 Belém, 26 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 658213
Portaria Nº 0154/2021-MP/sUB-ta

a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
cora coraliNa alVES rEiS dE SoUSa estabelecidas pela Portaria n.º 
722/2019-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2020, a contar de 
08/01/2020, para gozo oportuno.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor EdUardo 
dE oliVEira dUarTE estabelecidas pela Portaria n.º 722/2019-MP/SGJ-Ta, 
no período de 02 a 31/03/2020,  a contar de 20/03/2020, para gozo oportuno.
iii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor fEr-
NaNdo MaroJa SilVEira estabelecidas pela Portaria n.º 722/2019-MP/
SGJ-Ta, no período de 13/01 a 11/02/2020, para gozo oportuno.
iV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor Joao 
claUdio caETaNo liNHarES estabelecidas pela Portaria n.º 723/2019-
MP/SGJ-Ta, no período de 20/01 a 18/02/2020, para gozo oportuno.
V - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora KarEN 
BaldiSSEra estabelecidas pela Portaria n.º 722/2019-MP/SGJ-Ta, no perí-
odo de 07/01 a 05/02/2020, a contar de 13/01/2020, para gozo oportuno.
Vi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora KaTia 
JordY fiGUEirEdo estabelecidas pela Portaria n.º 926/2018-MP/SGJ-Ta, 
no período de 07/01 a 05/02/2019,  para gozo oportuno.
Vii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora KilVia 
Karla SErra caSTElo BraNco estabelecidas pela Portaria n.º 722/2019-
MP/SGJ-Ta, no período de 01 a 30/04/2020, para gozo oportuno.
Viii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora liE-
GE Maria loPES WaNdErlEY estabelecidas pela Portaria n.º 583/2019-
MP/SGJ-Ta, no período de 12/06 a 11/07/2019, para gozo oportuno.
iX - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora lilia 
dE araUJo Haddad estabelecidas pela Portaria n.º 687/2019-MP/SGJ-Ta, 
no período de 27/02 a 27/03/2020, para gozo oportuno.
X - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora Mar-
cia BETHaNia dE alBUQUErQUE ViNaGrE estabelecidas pela Portaria 
n.º 722/2019-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2020, a contar de 
13/01/2020, para gozo oportuno.
Xi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora Maria 
lUZia coSTa frEiTaS PErEira estabelecidas pela Portaria n.º 722/2019-
MP/SGJ-Ta, no período de 13/01 a 11/02/2020,  para gozo oportuno.
Xii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora Ma-
riaNa fariaS caValEiro dE MacEdo PErEira estabelecidas pela Porta-
ria n.º 722/2019-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2020, a contar 
de 08/01/2020, para gozo oportuno.
Xiii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora SaN-
drYlENE MarQUES MElo SaNToS estabelecidas pela Portaria n.º 723/2019-
MP/SGJ-Ta, no período de 01 a 30/04/2020,  para gozo oportuno.
XiV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor Wa-
lBEr fErrEira da coNcEicao JUNior estabelecidas pela Portaria n.º 
722/2019-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2020, a contar de 
13/01/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 658289
Portaria Nº 0267/2021-MP/sUB-Ji

 a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
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,
r E S o l V E:
i - rETificar os termos da PorTaria Nº 49/2021-MP/PGJ, publicada no d.o.E. 
de 14/4/2021, para SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de 
férias da Promotora de Justiça GaBriEla rioS MacHado, estabelecidas pela 
PorTaria Nº 3.562/2020-MP/PGJ, de 02 a 31/03/2021, para gozo oportuno.
ii - rETificar os termos da PorTaria Nº 3.562/2020-MP/PGJ, publicada 
no d.o.E. de 21/12/2020, para coNcEdEr E aUToriZar as férias da 
Promotora de Justiça lEa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa, referente ao 
2º período do exercício 2020/2021, para gozo de 08/03 a 06/04/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0941/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando das 
atribuições legais,
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 100131/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Procurador 
de Justiça aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, Subprocurador-Geral 
de Justiça, para a área Jurídico-institucional, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.563/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 27 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 1011/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
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 100131/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Procurador 
de Justiça aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, Subprocurador-Geral 
de Justiça, para a área Jurídico-institucional, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.563/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/01/2021, para gozo oportuno.
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: 658307

oUtras MatÉrias

eXtrato de ata da 1ª sessÃo eXtraordiNÁria do 
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa

data: 13/05/2021 (quinta-feira)
Horário: 9h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça, em exercício, antônio Eduardo 
Barleta de almeida
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS
comparecimento: registrado o comparecimento do Procurador-Geral de 
Justiça, em exercício, dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, e dos Se-
nhores Procuradores de Justiça: raimundo de Mendonça ribeiro alves; 
cláudio Bezerra de Melo; luiz cesar Tavares Bibas; Geraldo de Mendon-
ça rocha; dulcelinda lobato Pantoja; adélio Mendes dos Santos; Mari-
za Machado da Silva lima; ricardo albuquerque da Silva; Mario Nonato 
falangola; Maria da conceição Gomes de Souza; leila Maria Marques de 
Moraes; Tereza cristina Barata Batista de lima; Maria Tércia ávila Bastos 
dos Santos; Estevam alves Sampaio filho; Jorge de Mendonça rocha; He-
zedequias Mesquita da Costa; Maria Célia Filocreão Gonçalves; Cândida de 
Jesus ribeiro do Nascimento; Maria do Socorro Martins carvalho Mendo; 
rosa Maria rodrigues carvalho; Waldir Macieira da costa filho e ana Te-
reza do Socorro da Silva abucater, Secretária do colégio de Procuradores 
de Justiça.
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1. Assunto: Justificativas de falta: Justificaram a ausência os Senhores: 
cesar Bechara Nader Mattar Junior (viagem a serviço); Manoel Santino 
Nascimento Junior (viagem a serviço); Ubiragilda Silva Pimentel (compro-
misso externo); francisco Barbosa de oliveira (não pode comparecer); 
Marcos antônio ferreira das Neves (consulta médica); Maria da conceição 
de Mattos Sousa (sessão do TJEPa); Nelson Pereira Medrado (consulta mé-
dica); Hamilton Nogueira Salame (sessão no TJEPa); e Sérgio Tibúrcio dos 
Santos Silva compromisso externo no TJEPa).
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira. Nada a consignar.
3. assunto: comunicações da Secretaria. a Secretária informou que o Pro-
curador de Justiça cláudio Bezerra de Melo, por meio de expediente proto-
colizado sob o nº 6165/2021-cPJ, de 06/05/2021, renunciou ao cargo de 
2º Vice-ouvidor-Geral do Ministério Público, com o objetivo de concorrer à 
formação da lista tríplice para o cargo de ouvidor-Geral do Ministério Pú-
blico do biênio 2021-2022; a inscrição ocorreu no dia no dia 10/05/2021, 
por meio do expediente protocolizado sob o nº 6294/2021. a Secretária 
submeteu ao Plenário o expediente protocolizado sob o nº 5337/2021, de 
23/04/2021, com despacho do Procurador-Geral de Justiça, solicitando a 
eleição de um membro do colégio de Procuradores de Justiça para compor 
o conselho deliberativo do cEaf; esclareceu que, conforme preceitua o 
§ 3º, do art. 5º, da resolução nº 002/2021-cPJ, é vedada a recondução 
do representante eleito no biênio anterior, no caso, o Procurador de Jus-
tiça Waldir Macieira; os Procuradores de Justiça rosa carvalho e Estevam 
Sampaio se habilitaram; a dra. rosa carvalho retirou sua candidatura; o 
dr. Estevam Sampaio foi eleito por unanimidade. o Presidente determinou 
o registro da solicitação formulada pela dra. dulcelinda Pantoja no sentido 
de que os processos distribuídos aos membros que integram as comissões 
Temáticas sejam considerados para fins de compensação com os demais 
processos administrativos distribuídos aos mesmos enquanto membros do 
colégio de Procuradores de Justiça; o assunto será analisado posterior-
mente.
4. Processo nº 042/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio filho. Vistor: Procurador 
de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: aprovação do Plano 
de atuação do Grupo de Trabalho de Execução Penal e Sistema Prisional do 
Ministério Público do Estado do Pará. o Presidente adiou a continuidade da 
apreciação do processo para a próxima sessão ordinária, devido a ausência 
justificada do Vistor.
5. Processo nº 015/2020-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. relato-
ra: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. assunto: Projeto de 
resolução que regulamenta o afastamento por extenso período para exer-
cício de cargos como de Procurador-Geral de Justiça e corregedor-Geral 
do Ministério Público. Por unanimidade, deliberou o colégio pela rejeição 
do projeto de resolução sob exame, nos termos do voto da relatora. o 
Presidente comunicará a decisão ao cNMP, com os fundamentos expostos 
pela relatora.
6. Processo nº 006/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. interessa-
dos: Promotores de Justiça de castanhal. assunto: Proposta de mudança 
nas atribuições das Promotorias de Justiça de castanhal. o Presidente 
adiou a continuidade da apreciação do processo para a próxima sessão 
ordinária, devido a ausência justificada do Vistor.
7. Processo nº 038/2019-cPJ. recorrente: anselmo Jesus Queiroz da cos-
ta. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de Jus-
tiça Maria Tercia ávila Bastos dos Santos. assunto: recurso contra decisão 
da Procuradoria–Geral de Justiça que aplicou penalidade ao recorrente 
nos autos do Processo administrativo disciplinar nº 49631/2014 SGJ-Ta. o 
Presidente determinou a verificação de quórum. Constatada a insuficiência 
de quórum, o Presidente retirou o processo de pauta e marcou uma sessão 
extraordinária para o dia 20/05/2021, as 9h, para continuidade do julga-
mento. a Secretaria comunicará os membros aptos a votar, conclamando
-os a comparecerem à sessão, para viabilizar a continuidade e conclusão 
do julgamento. cientes os presentes.
8. Processo nº 004/2021-cPJ. recorrente: Prefeitura Municipal de Mãe 
do rio. recorrida: corregedoria-Geral do Ministério Público. interessada: 
Promotora de Justiça andressa Érica ávila. relator: Procurador de Justiça 
Waldir Macieira da costa filho. assunto: recurso contra decisão da corre-
gedoria-Geral do Ministério Público que arquivou os autos do Expediente 
disciplinar nº 024/2020-cGMP/Pa. o Presidente anunciou o julgamento 
do processo. as partes foram devidamente intimadas. registrado o im-
pedimento dos Procuradores de Justiça: Geraldo rocha; Mario falangola; 
e Jorge rocha. a dra. Maria Tércia, em Plenário, declarou suspeição. o 
Presidente anunciou o resultado do julgamento:  o colégio de Procurado-
res de Justiça, à unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou a preliminar 
de inépcia do recurso; no mérito, ainda por unanimidade, deliberou pelo 
improvimento do recurso, tudo nos termos do voto do relator. registrada 
a abstenção dos Procuradores de Justiça raimundo de Mendonça e ricardo 
albuquerque.
9. Processo nº 014/2019-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan John-
nes lira feitosa. recorrido: conselho Superior do Ministério Público. inte-
ressada: Promotora de Justiça Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas. 
relator: Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça rocha. Vistor: Pro-
curador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: Pedido de 
reconsideração em face do julgamento proferido na décima sessão extra-

ordinária do conselho Superior que trata do quadro geral de antiguidade. o 
Presidente adiou a continuidade da apreciação do processo para a próxima 
sessão ordinária, devido a ausência justificada do Vistor.
a sessão foi encerrada às 11h:30m.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 658245
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria N° 020/2021-11PJMaB
  o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações 
e Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 
1º, incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 
25, incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 
da lei 8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei com-
plementar nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEPara-
TÓrio  000530-940/2020 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transa-
mazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/
fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 020/2021-11PJMAB
objeto: aPUrar a rEGUlaridadE doS ProcESSoS liciTaTÓrioS rE-
aliZadaS PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE BoM JESUS do TocaNTiNS, 
Para coNTraTaÇÃo dE SHoWS arTÍSTicoS Para aS coMEMoraÇÕES 
do aNiVErSário dE 32 aNoS dE EMaNciPaÇÃo PolÍTica do MUNicÍ-
Pio
 Envolvidos:  JoÃo cUNHa da rocHa
  MUNicÍPio dE BoM JESUS do TocaNTiNS - 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: 658267
eXtrato de Portaria Nº 010/2021-MP/3ªPJi

a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 010/2021-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.

 Portaria Nº 010/2021-MP/3ªPJi
 Procedimento administrativo sob SiMP nº 004098-922/2020
 data de instauração: 18/05/2021
 Assunto: O presente Procedimento Administrativo com a finalidade de 
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as políticas públicas adota-
das pelo Poder Público Municipal, direcionadas à população infanto-juvenil 
da etnia Warao, que está residindo no Município de itaituba-Pa.
 ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 658268
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 21/2021-MP/PJc

o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com am-
paro nas disposições do art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; 
art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) 
e art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 057/06 (Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará), e art. 8º, inciso iii da resolução nº 
174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público do Estado do Pará e 
art. 31, inciso iii da resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores 
de Justiça, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000048-352/2020, que visa acompanhar possível ocorrência de violação 
de direitos concernente a trabalho infantil, envolvendo o infante E.f.d.S, 
bem como possível negligência familiar. Que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de colares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- 
centro, cEP: 68785-000, colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 658155
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 001/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000264-092.2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 001/2021-MP/PJJ
reclamado: o MUNicÍPio dE JUrUTi / o ESTado do Pará
assunto: acoMPaNHar a ViaBiliZaÇÃo dE aBorTo lEGal EM faVor dE 
PaciENTE VÍTiMa dE ViolÊNcia SEXUal
Paulo igor Barra Nascimento – Promotor de Justiça de Juruti

Protocolo: 658156
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MiNisterio PUBLico do estado do Para
reLatÓrio de GestÃo FiscaL

deMoNstratiVo de desPesa coM PessoaL
orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL

Maio de 2020 a abril 2021
desPesas eXecUtadas

   ÚlTiMoS 12 
MESES           liquida-

das
 jan/21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20   

dESPESa 
BrUTa coM 
PESSoal (i)

38.974.726,35 58.556.084,14 41.646.187,50 35.190.094,44 35.821.391,76 40.546.949,06 50.430.913,83 35.724.911,32 55.442.757,24 41.621.154,46 35.697.946,65 67.973.406,82 537.626.523,57  

Pessoal ativo 33.057.163,48 52.620.759,60 35.090.096,61 29.488.488,34 29.781.264,01 34.564.650,60 44.793.947,98 30.035.306,13 49.442.980,26 35.698.803,73 29.726.587,32 56.676.573,24 460.976.621,30  
Vencimentos, 
Vantagens e 

outras despe-
sas Variáveis

27.837.082,94 47.222.484,87 28.560.542,36 24.120.965,62 24.396.720,38 29.175.413,61 39.415.401,41 24.632.215,55 44.043.554,44 30.275.993,77 24.327.938,52 45.936.142,37 389.944.455,84  

obrigações 
Patronais 5.220.080,54 5.398.274,73 6.529.554,25 5.367.522,72 5.384.543,63 5.389.236,99 5.378.546,57 5.403.090,58 5.399.425,82 5.422.809,96 5.398.648,80 10.740.430,87 71.032.165,46  

PESSoal 
iNaTiVo E 

PENSioNiSTaS
5.917.562,87 5.935.324,54 6.556.090,89 5.701.606,10 6.040.127,75 5.982.298,46 5.636.965,85 5.689.605,19 5.999.776,98 5.922.350,73 5.971.359,33 11.296.833,58 76.649.902,27  

aposentado-
rias, reservas 
e reformas

4.031.075,48 3.937.505,43 4.583.931,50 3.988.208,17 4.262.374,76 4.210.030,03 3.911.041,85 3.963.681,19 4.262.036,11 4.196.426,73 4.245.435,34 7.737.291,88 53.329.038,47  

Pensões 1.886.487,39 1.997.819,11 1.972.159,39 1.713.397,93 1.777.752,99 1.772.268,43 1.725.924,00 1.725.924,00 1.737.740,87 1.725.924,00 1.725.923,99 3.559.541,70 23.320.863,80  
outras despe-
sas de pessoal 
decorrentes de 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 de contrato de 
terceirização  
(§ 1º do art. 
18 da lrf)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

despesa com 
Pessoal não 
executadas 

orçamentaria.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

dESPESaS 
NÃo coMPU-

TadaS ii 
8.736.344,54 8.029.111,27 9.012.782,00 5.903.375,22 6.131.009,21 6.054.272,06 18.684.782,19 6.007.122,33 18.898.051,45 9.581.789,62 6.402.012,36 11.603.836,22 115.044.488,47  

(§ 1º do art. 
19 da lrf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

indenizações 
por demissão 
e incentivos 

à demis. 
Voluntária

72.792,37 10.199,12 50.930,22 127.337,42 5.760,89 11.097,61 34.681,41 29.614,00 107.359,03 66.675,12 50.410,39 61.546,92 628.404,50  

decorrentes 
de decisao Ju-
dicial anterior 
da apuração 

0,00 0,00 0,00 0,00 51.828,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.828,99  

despesas de 
Exerc. anterio-
res de período 
anterior ao da 

apuração

2.975.139,86 2.371.749,21 3.261.119,91 192.807,18 438.275,63 184.963,35 13.063.844,97 343.618,14 13.098.889,35 3.886.469,05 738.573,91 631.839,06 41.187.289,62  

inativos e 
Pensionistas 

com recursos 
Vinculados

5.688.412,31 5.647.162,94 5.700.731,87 5.583.230,62 5.635.143,70 5.858.211,10 5.586.255,81 5.633.890,19 5.691.803,07 5.628.645,45 5.613.028,06 10.910.450,24 73.176.965,36  

despesa 
líquida com 

Pessoal (iii) = 
(i - ii )

30.238.381,81 50.526.972,87 32.633.405,50 29.286.719,22 29.690.382,55 34.492.677,00 31.746.131,64 29.717.788,99 36.544.705,79 32.039.364,84 29.295.934,29 56.369.570,60 422.582.035,10  

               

aPUraÇÃo do 
cUMPriMENTo 

do liMiTE 
lEGal

   Valor         % SoBrE  a rcl  
aJUSTada  

 rEc. 
corrENTE 
lÍQUida  - 
rcl  (iV)

   25.181.260.033,41           

Transferencias 
obrigatorias 
da União as 
Emendas 

individuas (V)  
(§ 13, art. 166 

da cf)

   4.990.000,00           
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Transferencias 
obrigatorias 
da União as 
Emendas 

Bancadas (Vi)  
(§ 13, art. 166 

da cf)

   209.911.805,00           

= rEcEiTa 
corrENTE 
lÍQUida 

aJUSTada 
(Vii)= (iV-

V-Vi)

   24.966.358.228,41           

dESPESa 
ToTal coM 
PESSoal - 
dTP (Vii) = 

(III a + III b)

   422.582.035,10         1,6926  

liMiTE 
MáXiMo (Viii) 
(incisos i, ii e 
iii, art. 20 da 

lrf) 

   499.327.164,57         2  

liMiTE PrU-
dENcial (iX) 

= (0,95 x Viii) 
(parágrafo 

único do art. 
22 da lrf) 

   474.360.806,34         1,9  

liMiTE dE 
alErTa (X) = 
(0,90 x Viii) 
(inciso ii do 

§1º do art. 59 
da lrf) 

   449.394.448,11         1,8  

foNTE: Siafem 
2021 Defin MP, 
21.05.2021, 

10.30 

              

               
cESar BEcHa-

ra NadEr 
MaTTar  
JUNior

              

Procurador Ge-
ral de Justiça               

SilVio 
VicTor 

NaSciMENTo 
TriNdadE

              

comissão 
de controle 

interno
              

Marcio ro-
BErTo SilVa 

MENEZES
              

diretor do 
departamento 

financeiro
              

Protocolo: 658189

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria N° 024/2021-11PJMaB

  o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações 
e Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 
1º, incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 
25, incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 
da lei 8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei com-
plementar nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEPara-
TÓrio  0479741-003/2020 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transa-
mazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/
fax: (94) 3312-9900.

PORtaRia n˚ 024/2021-11PJMaB
objeto: apurar suposto ato de improbidade administrativa relativo ao não 
pagamento da gratificação de 50%, prevista em Lei Orgânica aos profissionais 
de educação especial, lotados na Secretaria Municipal de Educação de Marabá
 Envolvidos:  SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaraBá – SEMEd
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 658129

editaL Nº 9/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém i
  a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da Lei Federal nº 8.625 (Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
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1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 645,50 (seiscentos e quarenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:
 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2021

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MP/Pa 13/03/2022
facUldadE MaUrÍcio dE NaSSaU dE BElÉM - fMN 

dE BElÉM Termo de cooperação nº 005/2019 - MP/Pa 23/05/2021

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2021

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MP/Pa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMa acordo de cooperação n° 01/2019 – MP/Pa 21/05/2021

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2022
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 11/2016 23/08/2021

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2021

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2021

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 010/2019-MP/Pa 26/09/2021

UNiESP S.a. Termo de cooperação nº 009/2019-MP/Pa 26/09/2021
facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MP/Pa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MP/Pa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 são requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br), no período 
indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que  será  comprovado  por  intermédio  do  

histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministé-
rio Público Estadual no Município de Belém e distrito de icoaraci, integrante 
da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e 
de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 25/05/2021 a 05/06/2021 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no primeiro semestre letivo 
de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (Pcd) deverá encaminhar ao departamento de recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8.
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
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editaL Nº 10/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Nordeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da Lei Federal nº 8.625 (Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Nordeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Nordeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos 
artigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 
2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 645,50 (seiscentos e quarenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:
 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2021

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MP/Pa 13/03/2022
facUldadE MaUrÍcio dE NaSSaU dE BElÉM - fMN 

dE BElÉM Termo de cooperação nº 005/2019 - MP/Pa 23/05/2021

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2021

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MP/Pa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMa acordo de cooperação n° 01/2019 – MP/Pa 21/05/2021

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2022
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 11/2016 23/08/2021

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2021

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2021

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 010/2019-MP/Pa 26/09/2021

UNiESP S.a. Termo de cooperação nº 009/2019-MP/Pa 26/09/2021
facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MP/Pa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MP/Pa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 são requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br), no período 
indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que  será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Minis-
tério Público Estadual no Município de castanhal, integrante da região ad-
ministrativa Nordeste i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 25/05/2021 a 05/06/2021 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no primeiro semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8.
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
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6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

editaL Nº 11/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Sudeste i
  a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da Lei Federal nº 8.625 (Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Sudeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Sudeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos 
artigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 
2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 645,50 (seiscentos e quarenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:
 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2021

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MP/Pa 13/03/2022
facUldadE MaUrÍcio dE NaSSaU dE BElÉM - fMN 

dE BElÉM Termo de cooperação nº 005/2019 - MP/Pa 23/05/2021

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2021

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MP/Pa 08/12/2021

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMa acordo de cooperação n° 01/2019 – MP/Pa 21/05/2021

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2022
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 11/2016 23/08/2021

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2021

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2021

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 010/2019-MP/Pa 26/09/2021

UNiESP S.a. Termo de cooperação nº 009/2019-MP/Pa 26/09/2021
facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MP/Pa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MP/Pa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 são requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br), no período 
indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que  será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Mi-
nistério Público Estadual no Município de Marabá, integrante da região 
administrativa Sudeste i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 25/05/2021 a 05/06/2021 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no primeiro semestre letivo 
de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
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5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8.
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

editaL Nº 12/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de ciência/En-
genharia da computação e Sistemas de informação para os órgãos auxilia-
res e/ou de execução da região administrativa Belém i
  a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da Lei Federal nº 8.625 (Lei Orgânica Nacional do Ministé-
rio Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-cPJ, 
do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), de 5 
de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a forma-
ção de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ciência/
Engenharia da computação e Sistemas de informação, visando ao preen-
chimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem 
a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de ciência/Enge-
nharia da computação e Sistemas de informação nos órgãos auxiliares e/
ou de execução integrantes da região administrativa Belém i, o qual terá 
validade até a homologação do resultado final da quinta seleção pública 
de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos 
artigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 
2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 645,50 (seiscentos e quarenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.

1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:
 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2021

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MP/Pa 13/03/2022
facUldadE MaUrÍcio dE NaSSaU dE BElÉM - fMN 

dE BElÉM Termo de cooperação nº 005/2019 - MP/Pa 23/05/2021

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2021

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MP/Pa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMa acordo de cooperação n° 01/2019 – MP/Pa 21/05/2021

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2022
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 11/2016 23/08/2021

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2021

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2021

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 010/2019-MP/Pa 26/09/2021

UNiESP S.a. Termo de cooperação nº 009/2019-MP/Pa 26/09/2021
facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MP/Pa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MP/Pa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 são requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br), no período 
indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que  será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de ciência/Engenharia da computação e Sistemas de informação 
dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério Público Estadual no 
Município de Belém e distrito de icoaraci, integrante da região adminis-
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trativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo com a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 25/05/2021 a 05/06/2021 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no primeiro semestre letivo 
de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8.
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

editaL Nº 13/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para os 
órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Nordeste iii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da Lei Federal nº 8.625 (Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Nordeste iii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Nordeste III, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.

1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos 
artigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 
2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 645,50 (seiscentos e quarenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste iii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:
 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2021

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MP/Pa 13/03/2022
facUldadE MaUrÍcio dE NaSSaU dE BElÉM - fMN 

dE BElÉM Termo de cooperação nº 005/2019 - MP/Pa 23/05/2021

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2021

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MP/Pa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMa acordo de cooperação n° 01/2019 – MP/Pa 21/05/2021

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2022
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia 

rEUNida – fESar Termo de cooperação nº 11/2016 23/08/2021

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MP/Pa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2021

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2021

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS 
HUMaNaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 010/2019-MP/Pa 26/09/2021

UNiESP S.a. Termo de cooperação nº 009/2019-MP/Pa 26/09/2021
facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MP/Pa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MP/Pa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 são requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
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b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br), no período 
indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de 
rendimento total do candidato, que  será  comprovado  por  intermédio  do  
histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, for-
necido pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável 
e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual no Município de aurora do Pará, dom Eliseu, Mãe do rio, 
Paragominas, Tomé-açu e Ulianópolis, integrante da região administrativa 
Nordeste iii, na medida da demanda das unidades e de acordo com a dis-
ponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 25/05/2021 a 05/06/2021 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no primeiro semestre letivo 
de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8.
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 

contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 658122
Portaria Nº 0141/2021-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- aNa Maria oliVEira da PaZ MESSiaS SaNToS - Período: 03/02 a 
20/04/2021 - GEdoc nº 112181/2021
- aNdrE dE oliVEira SoBriNHo - Período: 03/05 a 01/06/2021 - GEdoc 
nº 111446/2021
- daVi BENTES fErrEira - Período: 26/04 a 06/05/2021 - GEdoc nº 
110737/2021
- ElENYZE QUiNTiNo cardoSo - Período: 04 a 09/05/2021 - GEdoc nº 
111270/2021
- ElENYZE QUiNTiNo cardoSo - Período: 10/05/2021 - GEdoc nº 
112438/2021
- flaVia rEGiNa TEiXEira cardoSo - Período: 10 a 11/05/2021 - GE-
doc nº 112396/2021
- GaBriEla TaVEira BarBoSa ViEGaS - Período: 07 a 13/05/2021 - GE-
doc nº 111689/2021
- laNa criSTiNa da coSTa dE aNdradE - Período: 10 a 11/05/2021 - 
GEdoc nº 111685/2021
- lUiZ carloS ciPriaNo dE caSTro - Período: 11/05/2021 - GEdoc nº 
112401/2021
- lUiZ ricardo PiNHo - Período: 19 a 25/04/2021 - GEdoc nº 
110678/2021
- MaicoN roBErTo BUlHoES do NaSciMENTo - Período: 10 a 11/05/2021 
- GEdoc nº 112336/2021
- Marcio lUiS SilVEira caSTaNHo - Período: 27/04 a 06/05/2021 – GE-
doc nº 110729/2021
- Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro - Período: 20 a 27/04/2021 - 
GEdoc nº 111668/2021
- Maria MoNica SaSSiM rodriGUES - Período: 04/05/2021 - GEdoc nº 
111292/2021
- rafaEla dE NaZarE SilVa da SilVa - Período: 26/04 a 02/05/2021 - 
GEdoc nº. 111233/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElEM, 10 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0150/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
- aloYSio dE MElo raMoS – Período: 22/04/2021 – GEdoc nº 
111229/2021
- aloYSio dE MElo raMoS – Período: 23 a 24/04/2021 – GEdoc nº 
111568/2021
- aloYSio dE MElo raMoS – Período: 30/04/2021 – GEdoc nº 
111569/2021
- caMila MarQUES dE aZEVEdo BElEZa – Período: 05 a 08/04/2021 – 
GEdoc nº 110516/2021
- JoSiEldo rEiS do NaSciMENTo – Período: 26/01/2021 – GEdoc nº 
110782/2021
- Marco aNToNio da SilVa caSTro – Período: 10 a 14/05/2021 – GE-
doc nº 111694/2021
- PaTricia SoUZa da SilVa coiMBra – Período: 27/04 a 03/05/2021 – 
GEdoc nº 111237/2021
- PaTricia SoUZa da SilVa coiMBra – Período: 04 a 10/05/2021 – GE-
doc nº 111474/2021
- WaGNEr da SilVa SaNToS – Período: 04 a 10/05/2021 – GEdoc nº 
111972/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 15 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0151/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença-paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
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- diEGo riBEiro dE oliVEira – Período: 28/04 a 17/05/2021 – GEdoc 
nº 112734/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0152/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados licença casamento, com 
fulcro no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
- KaMYlla GUiMarÃES frEiTaS – Período: 11 a 18/05/2021 – GEdoc nº 
112316/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0153/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença falecimento, com 
fulcro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
- EliENai araÚJo da SilVa SaNToS – Período: 10 a 17/05/2021 – GE-
doc nº 112240/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0159/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- fErNaNdo SilVa dE carValHo – Período: 19 a 23/04/2021 – GEdoc 
nº 111253/2021
- JEaNNE MarcElE loBaTo dE SoUSa – Período: 04 a 08/05/2021 – GE-
doc nº 111392/2021
- JErEMiaS rodriGUES doS SaNToS – Período: 12 a 14/05/2021 – GE-
doc nº 112130/2021
- JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS – Período: 19 a 20/04/2021 – GE-
doc nº 110599/2021
- KEiSSoN aZEVEdo fariaS – Período: 04 a 07/05/2021 – GEdoc nº 
111905/2021
- Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro – Período: 07 a 20/05/2021 – 
GEdoc nº 111670/2021
- Maria lUZia coSTa frEiTaS PErEira – Período: 11/05/2021 – GEdoc 
nº 112260/2021
- NElMa rEGiNa da SilVa aMaro da coSTa – Período: 10 a 23/05/2021 
– GEdoc nº 111933/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 19 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0160/2021-MP/sUB-ta
 a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
- rUiNaldo JUlio MaUES MoraES – Período: 05 a 24/03/2021 – GEdoc 
nº 108554/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 19 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 658287
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria N° 017/2021-11PJMaB
  o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações 
e Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 
1º, incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 
25, incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 
da lei 8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei com-
plementar nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEPara-

TÓrio  000639-940/2020 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transa-
mazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/
fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 017/2021-11PJMAB
objeto: aPUrar SUPoSTo USo da MáQUiNa PÚBlica MUNiciPal Para 
ProMoÇÃo PESSoal Na SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia So-
cial dE BoM JESUS do TocaNTiNS
Envolvidos:  SErVidorES do cENTro dE rEfErÊNcia dE aSSiSTÊNcia 
Social dE BoM JESUS
  fáTiMa GUiMarÃrES
  MUNiciPio dE BoM JESUS do TocaNTiNS - 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: 658271
Portaria Nº 0126/2021-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
2259/2021, em 12/2/2021; e
coNSidEraNdo os princípios da supremacia do interesse público e da 
eficiência, consubstanciados na necessidade urgente de lotação de servidor 
nas Promotorias de Justiça de itaituba
r E S o l V E:
aUToriZar, em caráter excepcional, a prorrogação da lotação provisória do 
servidor fáBio EdSoN ciriNo NaSciMENTo, nas Promotorias de Justiça de 
itaituba, com efeitos a contar de 29/04/2021, pelo período de 12 (doze) meses.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 28 de abril de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0127/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4806/2021 e do expediente GEdoc nº 109652/2021
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EVa dE cáSSia do carMo GoMES, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de chefe de apoio das Promotorias de 
Justiça de abaetetuba, durante o afastamento da titular, Maria BENEdiTa 
doS SaNToS fEio, pelo período a contar de 04/04/2021 até 11/04/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 28 de abril de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0145/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor dJalMa TriNdadE BorGES, auxiliar de Serviços 
Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de Apoio, 
durante o afastamento da titular NElSilENE PErEira carValHo, no pe-
ríodo de 1 a 30/3/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 10 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0155/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
6346/2021, em 11/5/2021;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS (Pre-
sidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE oli-
VEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão do Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n.º 25/2021-MP/SGJ-
Ta, de 02/02/2021, publicada no d.o.E. de 11/2/2021.
ii – fiXar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a conclusão 
dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 18 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0156/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, doE 15/01/2018.
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
2799/2021,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 65/2021-MP/SUB-Ta publicada no 
doE em 12/03/2021, que designou o servidor claUdioNor riBEiro 
GOMES, Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer a função gratificada de 
chefe da divisão de Protocolo, durante o afastamento da titular, liEGE 
Maria loPES WaNdErlEY, no período de 24/3 a 14/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 18 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 1094/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
Autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 111656/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.1724
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 11/05/2021 - 11/05/2021
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar de entrevista na rádio 
cBN, a convite do cao cível em razão de ser membra da comissão de 
Estudos Debates e Combate ao Racismo, no âmbito do GT Agrário e vin-
culado cao cível.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa, 13 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 658322
Portaria Nº 1175/2021-MP/PGJ

 coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo os Procedimentos investigatórios criminais SiMP N.º 
000658-159.2019,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça lUiZ 
Márcio TEiXEira ciPrYaNo para continuar a investigação e atuar no 
Procedimento investigatório criminal supramencionado, podendo tomar 
as medidas que entender cabíveis, inclusive, oferecer denúncia, recurso e 
contrarrazoar em todas as instancias até a sua fase final.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 658412
Portaria Nº 1174/2021-MP/PGJ

 coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo os Procedimentos investigatórios criminais n.º 012/2019 
– MP/PGJ, 026/2018 – MP/PGJ, bem como os processos n.ºs 0802937-
51.2021.8.14.0000 e 0802926-22.2021.8.14.0000 em tramite perante o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça lUiZ 
Márcio TEiXEira ciPrYaNo para continuar a investigação e atuar nos 
Procedimentos investigatórios criminais e Processos Judiciais supramen-
cionados podendo tomar as medidas que entender cabíveis, inclusive, ofe-
recer recurso e contrarrazoar em todas as instancias até a sua fase final.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 658403
aViso N° 11/2021-csMP/MPPa

faço público, a quem interessar possa que a 5ª Sessão ordinária do Plenário 
Virtual do conselho Superior, realizar-se-á das 8h do dia 24/05 até às 18h do 
dia 28/05/2021, no site: www.mppa.mp.br, para apreciação da pauta a seguir:
iTENS da PaUTa:
1. 1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa 
filHo:
1.1.1. Processo nº 000219-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Hospital regional dr. abelardo Santos (HraS)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa, relacio-
nada ao pagamento de multa e juros decorrentes de atraso no adimple-
mento de tarifas de energia elétrica do Hospital regional abelardo Santos

1.1.2. Processo nº 009056-031/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Santarém
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa relaciona-
da ao deslocamento e diárias custeados com recursos públicos para supos-
to interesse privado.
1.1.3. Processo nº 000130-340/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): “Tambqui na Brasa”
origem: 11º PJ de Santarém
assunto: apurar a existência de barreiras urbanísticas na calçada do em-
preendimento denominado “Tambaqui na Brasa”
1.1.4. Processo nº 008576-031/2019
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Belterra
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar denúncia de falta de iluminação pública e intrafegabilida-
de das vias que dão acesso à comunidade Nossa Senhora das Graças, no 
Município de Belterra.
TarEM/Pa.
1.2. Processos de relatoria da conselheira maria do socorro martins car-
valho mendo:
1.2.1. Processo nº 000250-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar responsabilidade na seara administrativa do então Pre-
feito Municipal de Belém, Sr. Zenaldo coutinho, em decorrência de óbitos 
ocorridos no Pronto Socorro Municipal do Guamá no ano de 2016
1.2.2. Processo nº 000216-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Maria das Graças oliveira Bentes, raimunda do Socorro So-
ares, dayse do Socorro Nunes e Maria Perpétua Socorro Gomes
origem: 2ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém.
assunto: apurar suposta fraude nas eleições de 2012 de servidores públi-
cos que teriam se valido dos 3 meses de licença remunerada, para ativida-
de política visando benefício pessoal
1.2.3. Processo nº 001807-147/2019
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): carlos dias de oliveira
origem:1º PJ de São félix do Xingu
assunto: investigar suposta ilegalidade de ato administrativo emanado de 
autoridade municipal que readaptou agente de endemias ao desempenho 
de atividades de apoio aos sistemas de atenção básica, em suposto desvio 
de função e recebimento irregular adicional de insalubridade
1.2.4. Processo nº 000158-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais ações constitucio-
nais, defesa da Probidade administrativa, e fazenda Pública de altamira.
assunto: apurar suposta irregularidade consubstanciada em violação a pu-
blicidade ocorrida em procedimento licitatório na modalidade tomada de 
preço nº 021/2012, realizado no ano de 2012 no Município de Vitória do 
Xingu.
1.2.5. Processo nº 000319-182/2019
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Tucumã
origem: Promotoria de Justiça de Tucumã
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consistente na 
alienação de imóvel público localizado na área do aeroporto no Município 
de Tucumã, através da modalidade obrigacional dação em pagamento no 
ano de 2007
1.2.6. Processo nº 000174-200/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Educação de ananindeua
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais E defesa Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de  ananindeua.
assunto: apurar irregularidades no tocante a suposto desvio de verba pú-
blica do Programa Projovem Urbano, relativo a convênios celebrados entre 
a Secretaria Municipal de Educação de ananindeua/Pa com a associação 
Brasileira de desenvolvimento Sustentável da amazônia
1.2.7. Processo nº 000474-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Câmara Municipal de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar supostos indícios de improbidade administrativa no que 
concerne a contratação pela Câmara Municipal de Marabá de Advogados 
sem observação do princípio do concurso público
1.2.8. Processo nº 001142-116/2013
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Saúde do Município de Belém (SESMa)
origem: 5ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades na aquisição e distribuição de 
tickets alimentação pela SEMad e SESMa
1.2.9. Processo nº 000276-151/2016
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios do Pará - TcM/Pa
requerido(s): José Henrique da Silva andrade e Edriano João costa fer-
reira
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origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: acompanhar as providências tomadas quanto aos valores das 
multas fixadas no acórdão 28.750 do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará contra os investigados que exerceram o cargo de adminis-
trador regional da agência distrital de outeiro em 2009
1.2.10. Processo nº 000119-151/2019
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação de atendimento Socioeducativo do Pará (faSEPa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta prática de nepotismo no âmbito da Fundação de 
atendimento Socioeducativo do Estado do Pará
1.2.11. Processo nº 000662-131/2021
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): sem indicação
origem:5º PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci
assunto: recurso em notícia de fato, apurar denúncia em face de supostas 
irregularidades cometidas em âmbito administrativo, por parte da médica 
Beatriz Nascimento Gomes e da assistente administrativa Eliane da Silva 
Pinto, ambas lotadas na UBS Paracuri i
1.2.12. Processo nº 000133-274/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Santana do araguaia
origem: Promotoria de Justiça de Santana do araguaia
assunto: apurar suposta negativa de acesso, por parte do vereador cleiton 
luz carvelli, a documentos de processos licitatórios, em especial os pro-
cessos licitatórios nº 067/2017 e 054/2017
1.2.13. Processo nº 002381-131/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci
assunto: apurar possível prática de dano ambiental, em área localizada na 
“Praia Vai Quem Quer”,  ilha de cotijuba distrito de outeiro
1.2.14. Processo nº 000129-340/2019
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): “Ki frango”
origem: 11º PJ de Santarém.
Assunto: Verificar calçada do empreendimento ‘’Ki Frango’’ de modo a pro-
porcionar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o uso das 
instalações com segurança e autonomia
1.2.15. Processo nº 000261-151/2020
requerente(s): Tribunal regional do Trabalho (TrT)
requerido(s): companhia de Habitação do Estado do Pará (coHaB)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Publico e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto descumprimento de decisão judicial por parte da 
companhia de Habitação do Estado do Pará, em desfavor da empregada 
pública fátima Zeneida Silva Santos
1.2.16. Processo nº 000253-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): izabela Jatene de Souza, Nilo Emanoel rendeiro de Noronha
origem: 4º PJ de defesa do Patrim Publico e Moralidade administrativa
assunto: inquérito civil instaurado em face da sra. izabela Jatene de Sou-
za, então coordenadora do ProPaZ, e do sr. Nilo Emanuel rendeiro de 
Noronha, Subsecretário de administração Tributária do Estado do Pará, 
com base em ligação telefônica interceptada, onde a primeira solicita ao 
segundo a lista das 300 maiores empresas do estado do Pará para ‘’pegar 
um dinheirinho delas”
1.2.17. Processo nº 000185-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Ex-Governadores do Estado do Pará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Publico e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades em relação ao pagamento de 
pensão a Ex-Governadores do Estado do Pará, em decorrência de suposto 
descumprimento de decisão cautelar proferido pelo Supremo Tribunal do 
federal na adi N.º 4552
1.2.18. Processo nº 001222-058/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):Bares e casas de Show de Portel
origem: Promotoria de Justiça de Portel
assunto: apurar possíveis irregularidades pertinentes a poluição sonora 
emitida por bares localizados na cidade de Portel – Pa, bem como averiguar 
eventuais omissões do poder público municipal em promover a regular 
fiscalização de tais estabelecimentos
1.3 Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.3.1. Processo nº 001653-710/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Barcarena
origem: 1º PJ de Barcarena
assunto: apurar possíveis fraudes e outras ilegalidades em diversos proce-
dimentos licitatórios, notadamente de dispensa e de inexigibilidade realiza-
dos pela Prefeitura Municipal de Barcarena na gestão do Prefeito Municipal 
antônio carlos Vilaça
1.3.2. Processo nº 001204-157/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Monte alegre
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar regularidade da dispensa de licitação nº 039/2020 para aluguel 
de tendas para atendimento da população nos casos de suspeita de covid-19
1.3.3. Processo nº 000003-151/2015
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará
requerido(s): companhia de desenvolvimento industrial do Pará (cdi/Pa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa

Assunto: Apurar a ocorrências de irregularidades possíveis de configurar 
ato de improbidade administrativa materializadas em processo de presta-
ção de contas, ano 2012
1.3.4. Processo nº 000342-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Vitória do Xingu
origem: 5ª PJ de direito constitucional, fundação, ações constitucionais, 
defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
assunto: apurar irregularidade na carta convite nº 035/2012 visando con-
tratação de empresa especializada para reforma e adequação do hospital 
municipal de Vitória do Xingu
1.3.5. Processo nº 000340-383/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Geraldo do araguaia
Assunto: Apurar desvio de finalidade em recursos do fundo de manutenção 
e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais 
da educação – fUNdEB
1.3.6. Processo nº 001107-036/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Benevides
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: apurar denúncias realizadas por servidores temporários exone-
rados, sobre suposta ausência de pagamento dos direitos sociais previstos 
no art. 7º da cf/88, bem como ausência de repasse das contribuições 
previdenciárias ao iNSS
1.3.7. Processo nº 000044-104/2021
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará
origem:1º PJ Militar
assunto: Notícia de fato requerendo representação por crime de abuso de 
autoridade e anulação de Procedimento administrativo disciplinar
1.3.8. Processo nº 000171-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc)
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
assunto: apurar possível irregularidades decorrentes da tomada de preços 
nº 005/2009, para reforma do prédio da 10ª Unidade regional de Educa-
ção em altamira
1.3.9. Processo nº 000533-808/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Nova altamira Empreendimentos imobiliários ltda
origem:7ª PJ cível de defesa cons., Meio amb, Pat. cult., da Hab. e do 
Urb. de altamira
assunto: apurar a regularidade do loteamento cidade Nova e suas etapas 
(lagoa dourada, Monte dourado, cidade Nova e Serra dourada) no Muni-
cípio de altamira
1.3.10. Processo nº 000210-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Servidores da SEfa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público E Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa supostamen-
te cometidos pelos requeridos, alvo da ação penal processo nº 0003085-
37.2013.8.14.0401
1.3.11. Processo nº 000155-808/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): associação dos Índios Moradores de altamira (aiMa)
origem: 7º PJ de altamira
assunto: apurar supostas irregularidades decorrentes da aplicação dos re-
cursos provenientes do Plano de desenvolvimento regional Sustentável do 
Xingu – PdrSX pela requerida.
1.4 Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oli-
VEira:
1.4.1. Processo nº 000072-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Magali Pinto Gouvea e dalva Gonçalves de araújo
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público E Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade na SEdUc
1.4.2. Processo nº 000685-940/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa quanto à contrata-
ção irregular de servidores temporários pela Secretaria de Viação e obras 
da Prefeitura Municipal de Marabá.
1.4.3. Processo nº 000017-048/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Centro Técnico Profissionalizante (CTP)
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
assunto: acompanhar a existência de autorização para funcionamento do 
Centro Técnico Profissionalizante no Município de Canaã dos Carajás
1.4.4. Processo nº 000009-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação (SEdUc)
origem: 4ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na Secretaria Executiva de Edu-
cação (SEdUc)
1.4.5. Processo nº 000004-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Bio diagnostica distribuidora de Produtos Hospitalares e la-
boratoriais
origem: 11ª PJ de Marabá
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assunto: apurar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico SrP 
043/2018-PMM, praticadas em tese, pela empresa Bio diagnóstica distri-
buidora de Produtos hospitalares e laboratoriais ltda-ME.
1.4.6. Processo nº 000009-151/2017
requerente(s):Tribunal de contas dos Municípios do Pará - TcM/Pa
requerido(s): fundação cultural do Município de Belém - fUMBEl
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na concessão de incentivos 
pela fundação cultural do Município de Belém, nos termos do acórdão nº 
28.275/TcM/Pa
1.4.7. Processo nº 000034-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): raimundo afonso Pereira
origem: 6º PJ de defesa do Patrim. Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidade no serviço público, referente ao 
cartão de abastecimento de combustíveis do servidor r.a.f.
1.4.8. Processo nº 000072-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): reynaldo Silva Sanches
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Publico e Moralidade administrativo
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo 
servidor reynaldo Silva Sanches
1.4.9. Processo nº 000131-200/2019
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): cETaP e Prefeitura de ananindeua
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais/ defesa do Patri-
mônio Público e da moralidade administrativa de ananindeua
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a regularidade do concurso público n. 
001/2019, promovido pela Prefeitura de ananindeua/Pa
1.4.10. Processo nº 000217-151/2017
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios do Pará - TcM/Pa
requerido(s): fundação cultural do Município de Belém - fUMBEl
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na fundação cultural do Municí-
pio de Belém, nos termos do acórdão nº 29.308/TcM/Pa
1.4.11. Processo nº 001490-143/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): aSiPaG e aNSlaU.
origem: 2º PJ de São Miguel do Guamá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa na execução 
do CONVÊNIO Nº 013/2012, firmado entre a Associação Integrada ao Pa-
lácio do Governo - aSiPaG e a associação dos comunitários e Pequenos 
Produtores rurais da comunidade de Nossa Senhora do livramento do alto 
Urucurí - aNSlaU
1.4.12. Processo nº 001890-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): luiz renato Jardim lopes
origem: 6º PJ de defesa do Patrimonio Publico E Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo Sr. 
luiz renato Jardim lopes que estaria acumulando indevidamente cargo público
1.4.13. Processo nº 006359-003/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sebastião Miranda filho
origem:11ª PJ de Marabá
assunto: apurar supostas irregularidades em obras realizadas pela Prefeitura 
de Marabá, em frente a um terreno murado na rodovia Transamazônica
1.5. Processos de relatoria do conselheiro NElSoN PErEira MEdrado:
1.5.1. Processo nº 000475-344/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fazenda Nossa Senhora de fátima
origem: Promotoria de Justiça de curuçá
assunto: apurar possível dano ambiental ao rio Maú
1.5.2. Processo nº 003692-031/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Câmara Municipal de Mojuí dos Campos
origem: 9ª PJ de Santarém
Assunto: Apurar ausência do Portal da Transparência da Câmara Municipal 
de Mojuí dos campos.
1.5.3. Processo nº 008399-031/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Mojuí dos campos - Pará
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar suposta ilegalidade em relação a atividades de enfermei-
ros do Município de Mojuí dos campos, além do exercício de atividade 
permanente por servidores temporários para cargos em que há servidores 
concursados
1.5.4. Processo nº 005543-040/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Yana cristina ferreira da Silva
origem: 7º PJ de castanhal
assunto: apurar suposto uso de documento falso na inscrição ao processo 
unificado de Conselheira Tutelar de São João da Ponta
1.5.5. Processo nº 000241-125/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): diversos
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos
Assunto: Verificação da viabilidade de realização das provas dos Concursos 
Públicos das carreiras Policiais do Estado do Pará (PM/Pa e Pc/Pa)
1.5.6. Processo nº 000103-028/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Nova Timboteua

origem: PJ de Nova Timboteua
assunto: apurar suposta irregularidade em processo licitatório, cujo objeto 
é o recapeamento asfáltico de ruas do Município de Nova Timboteua
1.5.7. Processo nº 000064-911/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá
origem: Promotoria de Justiça de Marabá
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa dos servidores mu-
nicipais lotados na Secretaria Municipal de Urbanismo
1.5.8. Processo nº 000197-911/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Edivaldo Santos
origem:11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar suposta utilização indevida de veículo oficial para fins par-
ticulares
Belém-Pa, 20 de maio de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público
oBS: Quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 658394
a V i s o Nº 04/2021-cGMP

o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, cor-
regedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, aViSa a todos os candidatos que os rElaTÓrioS abaixo estão 
disponíveis, para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de cinco dias 
úteis. a cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, 
opcionalmente, por e-mail (correg_movimentacao), nos termos do art. 9º, 
§§ 1º e 2º, da resolução nº 03/2014/MP/cSMP:

GEdoc Edital (doE) Entrância concurso critério cargo 
107731/2021 14/2021(08/03/2021) 1ª remoção ant PJ de rurópolis
107723/2021 15/2021(08/03/2021) 1ª remoção ant PJ de Bagre
107732/2021 16/2021(08/03/2021) 1ª remoção ant PJ de São domingos do araguaia
107724/2021 17/2021(08/03/2021) 1ª remoção ant PJ de Salvaterra
107734/2021 18/2021(08/03/2021) 1ª remoção ant 2º PJ de almeirim

Belém (Pa), 20 de maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 658351
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo

 data: 11/05/2021
objeto: aquisição de software BaNco dE PrEÇoS para o fornecimento de 
ferramenta que dará suporte na análise dos processos de prestações de 
contas, bem como suporte ao setor operacional para aquisição de bens e 
contratação de serviços para este MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: 9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403.339040
fonte: 0101
contratada: N P caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda
Endereço: rua lourenço Pinto, 196 centro – curitiba - Pr cEP 80010-160
cNPJ nº 07.797.967.0001-95
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 658150

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo do coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2021Ne00160

Valor Global: r$ 9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
data: 18/05/2021
objeto: aquisição de software BaNco dE PrEÇoS para o fornecimento de 
ferramenta que dará suporte na análise dos processos de prestações de 
contas, bem como suporte ao setor operacional para aquisição de bens e 
contratação de serviços para este MPcM.
dispensa nº 06/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01032149584030000
Natureza da despesa: 33904000
fonte: 0101000000
contratada: N P caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNoloGicaS lTda
Endereço: rua lourenço Pinto 196 centro-curitiba-Pr – cEP 80010-160
cNPJ nº 07.797.967-0001-95
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 658165
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010cPL/sesMaB/FMs  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio do fundo Municipal de Saúde 
torna público que às 09h do dia 04 de junho de 2021, realizará licitação na 
modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 10.024 e subsidia-
riamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no 
modo de disputa aberto, registro de preço para futura ou eventual aquisição 
de equipamentos, material de consumo e instrumentais odontológicos, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/
Pa. os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as infor-
mações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas 
do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua 
Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, 
em dias de efetivo expediente.  ord. de despesas: Maria Francinete car-
valho Lobato - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 658491

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNiciPio de acarÁ-Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 009/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral, rEcarGaS EM BoTilÕES dE 
GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo - GlP 13KG E aQUiSiÇÃo dE VaSilHaMES 
GáS 13KG, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/Pa. Vencedoras: carNEiro 
& JUNQUEira lTda cNPJ: 00.739.232/0001-66. Valor r$ 435.133,50 (Qua-
trocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos), 
l. N. da coSTa - EPP  cNPJ: 05.360.995/0001-15  Valor r$ 139.520,00 
(cento e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais). Pedro Paulo Gouvea 
Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 658493

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 010/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ViSaNdo a rEaliZaÇÃo dE colE-
Ta, TraNSPorTES arMaZENaMENTo, TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal 
dE rESÍdUoS SÓlidoS dE liXo PaTolÓGico, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETariaMUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio 
dE acará/Pa. Vencedora: PrESErVE colETora dE rESÍdUoS lTda cNPJ: 
09.332.562/0001-07. Valor r$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil 
reais). Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 658496

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 007/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial PEdaGÓGico,oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio 
dE acará/Pa. Vencedoras: V S da S BriTo EirEli cNPJ:26.863.315/0001-
56. Valor r$ 130,525,00( cento e trita mil, quinhentos e vinte e cinco reais), 
BJ BarBoSa coMErcio & SErViÇoS - EirEli  cNPJ: 33.471.717/0001-70.
Valor  r$ 666,00 ( Seiscentos e sessenta e seis). Pedro Paulo Gouvea 
Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 658499

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP 031/2021

contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro de 
preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Gêneros 
alimentícios, destinados ao atendimento do Programa Nacional de alimenta-

ção Escolar, para manutenção das Unidades da rede Municipal de Ensino na 
sede do Município altamira/Pa e do distrito de castelo de Sonhos: aBErTUra. 
02/06/2021, às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e 
também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e 
Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas.

JosÉ JorGe de Farias - Pregoeiro
Protocolo: 658502

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato 

origem: processo administrativo n° 058/2021. Tomada de preços n° 2-002/2021. 
contrato n° 20210460. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contra-
tado: Madureira Empreendimentos Eireli, cNPJ: 27.708.390/0001-05. objeto: 
execução da seguinte obra: retomada de construção da Estação cidadania - 
cultura, localizada à rua Verde e Branco, s/n, Vila itupanema, Barcarena, Pa. 
fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 210dias consecutivos. Valor 
total: r$ 1.391.690,16. fonte de recursos/dotação orçamentária: Termo de 
compromisso 363.389-57/2012/Mc/caiXa / 02; 0218; 13 392 0042 2.045; 
4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99. data de assinatura: 20/05/2021.

Protocolo: 658505

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 1505002/2019. Pregão Presencial 
nº 016-2019. Objeto: Prestação de serviços gráficos em geral para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de capanema, Secretarias e fundos. con-
tratado: Gráfica Vale Ltda - Me com CNPJ Nº 10.631.916/0001-01. Vigência: 03 
(Três) Meses. fund. legal: art. 57, §1º, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
17/05/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 1505004/2019. Pregão Presencial 
nº 016-2019. Objeto: Prestação de serviços gráficos em geral para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema, Secretarias e fundos. 
contratado: i. de Moraes lima com cNPJ nº 14.854.414/0001-92. Vigência: 03 
(Três) Meses. fund. legal: art. 57, §1º, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
17/05/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 658506

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 006/2021, decorrente do Pregão Presencial 
nº 005/2021 - SrP. registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço. ob-
jeto: aquisição de Gêneros alimentícios destinados ao uso da administração 
Pública Municipal. Empresas registradas: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15. Valor total registrado: r$727.971,80 (Setecentos e 
Vinte e Sete Mil e Novecentos e Setenta e Um reais e oitenta centavos): Jose 
Moacir a. de oliveira, cNPJ 01.057.193/0001-80. Valor total registrado: r$ 
277.179,00 (duzentos e setenta e sete mil e cento e setenta e nove reais). E 
do S campos Belo Eireli - Me, cNPJ 20.142.305/0001-45. Valor total registra-
do: r$ 42.451,44 (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinqüenta e um reais 
e quarenta e quatro centavos). Valor Total r$: 1.047.602,24 (um milhão e 
quarenta e sete mil e seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos). data 
da assinatura: 14/05/2021.

eXtratos de coNtratos
coNtratos decorreNtes do 

PreGÃo nº 005/20221 -0- PMcP - PP - srP 
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 006/2021 objeto dos con-
tratos: aquisição de Gêneros alimentícios. coNTraTo nº 2021140501. con-
tratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: Jose Moacir de 
oliveira - Me, cNPJ: 01.057.193/0001-80 global r$:34.131,00 (trinta e qua-
tro mil e cento e trinta e um reais). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; 
coNTraTo nº 2021140502. contratante: fundo Municipal de assistência So-
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cial, contratado: Jose Moacir de oliveira - Me, cNPJ 01.057.193/0001-80. 
Valor global r$ 39.882,25 (trinta e nove mil e oitocentos e oitenta e dois 
reais e vinte e cinco centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; coN-
TraTo nº 2021140503. contratante: fundo Municipal de Saúde, contra-
tado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor glo-
bal r$ 30.839,00 (trinta mil e oitocentos e trinta e nove reais). Vigência 
14/05/2021 á  14/05/2022;coNTraTo nº 2021140504. contratante: fUN-
do Municipal de Educação, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15. Valor global r$ 17.151,20 (dezessete mil e cento e 
cinqüenta e um reais e vinte centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; 
coNTraTo nº 2021140505. contratante: fUNdEB, contratado: r Moura Brito 
de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$17.584,40 (dezes-
sete mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Vigência 
14/05/2021 á 14/05/2022; coNTraTo nº 2021140506. contratante: fundo 
Municipal Meio ambiente, contratado: Jose Moacir de oliveira - Me, cNPJ 
01.057.193/0001-80 global r$: 2.141,30 (dois mil e cento e quarenta e um 
reais e trinta centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; coNTraTo nº 
2021140507. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço, contratado: 
r Moura Brito de Paula - ME, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$: 
83.754,10(oitenta e três mil e setecentos e cinqüenta e quatro reais e dez 
centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022. coNTraTo nº 2021140508. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social, contratado: r Moura 
Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$ 77.140,45 
(setenta e sete mil e cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). Vi-
gência 14/05/2021 á 14/05/2022. coNTraTo nº 2021140509. contratante: 
fundo Municipal de Saúde, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15. Valor global r$ 103.467,90 (cento e três mil e quatro-
centos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Vigência 14/05/2021 á 
14/05/2022. coNTraTo nº 2021140510. contratante: fundo Municipal de 
Educação, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-
15. Valor global r$ 48.541,50(quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e 
um reais e cinqüenta centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; coN-
TraTo nº 2021140511. contratante: fUNdEB, contratado: r Moura Brito de 
Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$ 48.541,50 (quarenta 
e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos). Vigência 
14/05/2021 á 14/05/2022; coNTraTo nº 2021140512. contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15. Valor global r$ 4.705,60 (quatro mil e setecentos e cin-
co reais e sessenta centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; coNTra-
To nº 2021140513. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço, con-
tratado: E o S  o carmo campos Belo - Eireli, cNPJ 20.142.305/0001-45 glo-
bal r$:5.873,89 (cinco mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e nove 
centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022; coNTraTo nº 2021140514. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social, contratado: Jose Moacir 
de oliveira - Me, cNPJ 01.057.193/0001-80. Valor global r$ 4.622,00(quatro 
mil e seiscentos e vinte e dois reais). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022. 
coNTraTo nº 2021140515. contratante: fundo Municipal de Saúde, contra-
tado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$ 
3.796,00 (três mil e setecentos e noventa e seis reais). Vigência 14/05/2021 
á 14/05/2022. coNTraTo nº 2021140516. contratante: fundo Municipal de 
Educação, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-
15. Valor global r$ 3.394,64 (três mil e trezentos e noventa e quatro reais 
e sessenta e quatro centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022. coN-
TraTo nº 2021140517 contratante: fUNdEB, contratado: r Moura Brito de 
Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$3.394,64 (três mil e 
trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Vigência 
14/05/2021 á 14/05/2022; coNTraTo nº 2021140518. contratante: fundo 
Municipal Meio ambiente, contratado: Jose Moacir de oliveira - Me, cNPJ 
01.057.193/0001-80 global r$:246,83 (duzentos e quarenta e seis reais e 
oitenta e três centavos). Vigência 14/05/2021 á 14/05/2022.

Protocolo: 658507

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021/FMs 
objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços parcelado de 
reservas, emissão, cancelamento, marcação, remarcação, endosso e forneci-
mento de passagens aéreas e rodoviárias em trechos nacionais para atendi-
mento das demandas dos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, atendi-
dos pelo Programa Tfd- Programa fora de domicílio e seus acompanhantes 
e/ou responsáveis, quando necessário, bem como atender às necessidades 
de servidores, colaboradores e colaboradores eventuais da secretaria muni-
cipal de saúde de castanhal quando na participação em cursos, seminários, 
congressos, reuniões, treinamentos e demais eventos de interesse da se-
cretaria. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 07/06/2021, às 09:00 ho-
ras. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no 
e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 658508

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021 - UasG: 980451 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros ali-
mentícios para Merenda Escolar para o ano letivo de 2021. sendo na moda-
lidade Kit alimentação Escolar durante a Pandemia e aulas Presenciais, para 
atender a demanda dos alunos matriculados na rede municipal e estadual de 
ensino, em conformidade com o Programa Nacional de alimentação Escolar 
(PNaE), em atendimento à: Educação infantil, Ensino fundamental, Ensino 
Médio, creche, EJa, aEE, Quilombola) atendidos pela Prefeitura Municipal de 
colares e Programa Estadual de alimentação Escolar - PEaE/Pa. abertura: 
02/06/2021, às 10:00 hs local: www.comprasgovernamentais.gov.br, retira-
da do Edital: Site do compras Governamentais, TcM/Pa e Portal da Transpa-
rência. Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 658510

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo licitatório nº 024/2021 Tomada de Preço nº 001/2021. coNTraTo Nº 
141/2021 - M. PaMPloNa coNSTrUÇÕES - ME, cNPJ: 19.578.735/0001-25. 
oBJETo: construção de praça na av. dos Estados, s/n, centro, cumaru do Norte 
- Pa, conforme contrato de repasse nº 870227/2018/ mtur/caixa. Valor total r$ 
447.227,97 Vigência: de 4 (quatro) meses a partir da ordem de serviço. celio 
Marcos cordeiro. Prefeito Municipal. cumaru do Norte - Pa, 17 de maio de 2021

eXtrato de reGistro de PreÇos
o MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. 

PreGÃo eLetrÔNico n°. 020/2021, Processo n°. 023/2021
ata de registro de Preços n°. 044/2021.  Gira TErra locaÇÃo E MiNE-
raÇÃo - EirEli, cNPJ n°. 02.621.647/0001-66. oBJETo: locação de veículos 
leves, pesados e serviços de horas-máquina, objetivando atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de cumaru do 
Norte - Pa. Vigência: de: 13/05/2021 a 13/05/2022. assinatura: 13.05.2021. 
Valor: r$ 767.000,00.

PreGÃo eLetrÔNico n°. 020/2021, Processo n°. 023/2021 
ata de registro de Preços n°. 045/2021.  Para cocrEToS E locaÇÕES 
dE MáQUiNaS PESadaS lTda, cNPJ n°. 03.069.571/0001-70. oBJETo: lo-
cação de veículos, pesados e serviços de horas-máquina, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal e fundos. Vigência: de: 13/05/2021 a 
13/05/2022. assinatura: 13.05.2021. Valor: r$ 884.200,00.
ata de registro de Preços n°. 046/2021.  TErra VErMElHa coNSTrU-
Tora E iNcorPoradora EirEli, cNPJ n°. 31.262.722/0001-48. oBJETo: lo-
cação de veículos pesados e serviços de horas-máquina, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, e fundos. Vigência: de: 13/05/2021 a 
13/05/2022. assinatura: 13.05.2021. Valor: r$ 1.065.000,00.
ata de registro de Preços n°. 047/2021.  THiaGo dE SoUSa cHaGa EirE-
li, cNPJ n°. 33.543.829/0001-90. oBJETo: locação de veículos leves, objetivan-
do atender as necessidades da Prefeitura Municipal. Vigência: de: 13/05/2021 a 
13/05/2022. assinatura: 13.05.2021. Valor: r$ 123.480,00.
ata de registro de Preços n°. 048/2021.  rEdEMaQ TraNSPorTE E loca-
ÇÃo lTda, cNPJ n°. 40.453.568/0001-82. oBJETo: locação de veículos leves, 
pesados, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secreta-
rias e fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 13/05/2021 a 
13/05/2022. assinatura: 13.05.2021. Valor: r$ 1.279.042,00. assinam: o pre-
feito municipal, cElio MarcoS cordEiro e o representante legal pela empresa 
participante.

Protocolo: 658512

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico srP - 04/2021-PMGP 

objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços funerários a fim de atender as famílias carentes 
do município de Goianésia do Pará, assistidas pela secretaria municipal de 
assistência social e a secretaria municipal de saúde, que atende os pacien-
tes que utilizam o Tfd (tratamento fora do município), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. contratantes: 
fundo Municipal de Saúde - fMS, cNPJ nº 12.884.091/0001-54 contrato nº 
20210094, valor r$ 140.078,04; fundo Municipal de assistência Social - fMaS, 
cNPJ nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 20210093, valor r$ 398.419,90. 
contratada: M. TEiXErira dE fraNca, cNPJ: 15.151.647/0001-91.
data de assinatura: 19/05/2021. francisco david leite rocha, Prefeito Mu-
nicipal.

Protocolo: 658514
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇo Nº 160/2021/cPL, Beneficiária - Onde 
sagrou vencedora a empresa: MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa Ei-
rEli - cNPJ: 12.320.177/0001-54, vencedora do lote: 01 perfazendo o valor 
total de: r$ 619.000,00 (Seiscentos e dezenove mil reais). Vigência da ata: 
12 meses a partir da assinatura. oriundas do Pregão Eletrônico nº 021/2021-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 3.601/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUaiS aQUiSiÇÕES dE ProdUToS QUÍMicoS Para la-
VaGEM dE roUPa HoSPiTalar coNcESSÃo dE EQUiPaMENTo doSador 
EM rEGiME dE coModaTo Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. 
Marabá 20/05/2021.  Valmir silva Moura - secretário Municipal de saú-
de - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 658516

coNtrato N° 294/2021-FMs. Processo adMiNistraÇÃo 
Nº 3.602/2021/PMM, aUtUado Na ModaLidade 

PreGÃo eLetroNica Nº 019/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de extintores, recarga e placas de sinalização 
destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Em-
presa: EXTiMBraSil coMErcio dE EXTiNTorES E SErVicoS EirEli inscri-
ta no cNPJ sob nº 15.317.219/0001-96, Valor:  r$ 14.998,00 (Quatorze mil, 
novecentos e noventa e oito reais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 
2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 302 0084 2.061 
Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 305 0085 2.065 atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria 
Municipal de Saúde - SEdE, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 
de Saúde - PaB. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. 
daTa da aSSiNaTUra 19 de Maio de 2021. Valmir silva Moura - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 293/2021-FMs. Processo adMiNistraÇÃo 
Nº 3.602/2021/PMM, aUtUado Na ModaLidade 

PreGÃo eLetroNica Nº 019/2021-cPL/PMM 
objeto do contrato: aquisição de extintores, recarga e placas de sinalização 
destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Em-
presa: fr iNdÚSTria E coMÉrcio dE EXTiNTorES lTda, inscrita no cNPJ 
sob nº 12.118.086/0001-30, Valor:  r$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos 
reais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Ur-
gente - SAMU, 10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 
301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB. Elemento de des-
pesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 18 de Maio 
de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 297/2021-fMS. Processo administração nº 4.841/2021-PMM, 
autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 036/2021-cPl/PMM. ob-
jeto do contrato: aquisição de materiais (EPis) para proteção radiológica dos 
hospitais (HMM/HMi) e centro de especialidade integrada (cEi) vinculada ao 
fundo Municipal de Saúde do município de Marabá. Empresa: ir coMÉrcio 
& SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 26.483.292/0001-54, Valor:  r$ 
32.448,00 (Trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), dotações 
orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH; 33 90 30 00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 19 de Maio de 
2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 296/2021-FMs. Processo adMiNistraÇÃo 
Nº 4.841/2021-PMM, aUtUado Na ModaLidade 

PreGÃo eLetroNica Nº 036/2021-cPL/PMM 
objeto do contrato: aquisição de materiais (EPis) para proteção radiológi-
ca dos hospitais (HMM/HMi) e centro de especialidade integrada (cEi) vin-
culada ao fundo Municipal de Saúde do município de Marabá. Empresa: 
diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
11.719.882/0001-66, Valor:  r$ 52.678,32 (cinquenta e dois mil, seiscentos 
e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), dotações orçamentárias: 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH; 33 90 30 00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 19 de Maio de 2021. Valmir 
silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 278/2021-FMs. Processo adMiNistraÇÃo 
Nº 19.378/2020/PMM, aUtUado Na ModaLidade 

PreGÃo eLetroNica Nº 144/2020-cPL/PMM 
objeto do contrato: aquisição de equipamentos e materiais para atender as 
UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: SilVa E dEl-
Gado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTal, inscrita no cNPJ 
sob nº 08.393.709/0001-06, Valor:  r$ 13.320,00 (Treze mil e trezentos e 
vinte reais), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos 
e material permanente. daTa da aSSiNaTUra 17 de Maio de 2021. Val-
mir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa. contrato 
n° 292/2021-fMS. Processo administração nº 3.602/2021/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 019/2021-cPl/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de extintores, recarga e placas de sinalização destinada a aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: arT PlacaS 
coMUNicaÇÃo ViSUal lTda, inscrita no cNPJ sob nº 08.636.629/0001-34, 
Valor:  r$ 3.980,50 (três mil novecentos e oitenta reais e cinquenta cen-
tavos). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta 

complexidade - Mac/SiH, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel 
Urgente - SAMU, 10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemioló-
gica, 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 
10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB. Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 18 de 
Maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá 
/Pa. contrato n° 213/2021-fMS. Processo administração nº 18.806/2020-
PMM, autuado na modalidade dE inexigibilidade Nº 015/2020-cEll/SEVoP/
PMM. objeto do contrato: prestação de serviços médicos especializados em 
NEUrocirUGia, para os setores ambulatoriais, pronto socorro, UTi NEo, Uci 
NEo e enfermarias, aos usuários do SUS do hospital municipal de marabá 
hospital materno infantil Empresa: NEUrocarE - SErViÇoS NEUroloGicoS 
- EPP lTda.  cNPJ nº10.534.604/0001-71, Valor:  r$ 60.000,00 (Sessenta 
mil) por mês, num total de r$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil) Pelos 12 
(doze) meses. recurso Erário municipal (PrÓPrio) 10 122 0001 2.047 manu-
tenção da secretaria municipal de saúde, elemento de despesa: 33.90.39.00 
daTa da aSSiNaTUra 12 de aBril de 2021. Valmir silva Moura - secre-
tário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 658517

aViso de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo Nº 018/2021 - ceL/seVoP/PMM

Homologação do Processo n° 7.689/2021- PMM - objeto: adESÃo a aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS N° 053/2020/SEVoP/PMM, ProcESSo Nº 12.647/2020-
PMM, rEfErENTE ao PrEGÃo PrESENcial (SrP) N° 045/2020-cEl/SEVoP/
PMM - aQUiSiÇÃo dE MaTErial HidraUlico Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViN-
cUladaS. fornecedora: NoSSa TErra MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda, 
cNPJ: 83.927.574/0001-37, no valor total de r$ 321.035,57 (trezentos e 
vinte um mil, trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); origem dos re-
cursos:  Próprio - dotação orçamentária: Manutenção da Secretaria Municipal 
de Saúde, pelo que HoMoloGo o resultado final.

Marabá - Pa, 19 de maio de 2021.
Valmir silva Moura

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 658519

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2021/CPL, Beneficiária - Onde sagrou 
vencedora a empresa: MaQforTE coMÉrcio E SErViÇoS lTda - cNPJ 
35.354.843/0001-70, vencedora dos itens: 01, 02 perfazendo o valor total 
de: r$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Vigência da ata: 12 meses 
a partir da assinatura. oriundas do Pregão Presencial nº 024/2021-cPl/PMM. 
Processo licitatório nº 3.462/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MáQUiNaS roÇadEiraS (STiHl fS 220), 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiEN-
Tal dE MaraBá SSaM. Marabá 19/05/2021.  Múcio eder andalécio - dire-
tor Presidente - serviço de saneamento ambiental de Marabá - ssaM 
- Port. 221/2017-GP.

Protocolo: 658520

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2021-cPL/PMM, Processo Nº 2.769/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço. Modo de disputa: aberto. data do certame: 
14/06/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica Para a ElaBoraÇÃo docUMENTal E ProJETo EM 
coMParTilHaMENTo dE iNfraESTrUTUra dE rEdE dE diSTriBUiÇÃo 
aÉrEa coM aS ENTidadES rESPoNSáVEiS EQTl. (EQUaTorial coNcES-
SioNaria dE ENErGia ElÉTrica do MUNicÍPio) crEa (coNSElHo rE-
GioNal dE ENGENHaria E arQUiTETUra), aNaTEl (aGENcia NacioNal 
dE TElEcoMUNicaÇÕES). UaSG: 928243.  Íntegra do Edital no site https://
www.gov.br/compras/pt-br/.informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto 
frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bair-
ro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 20/05/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP
Protocolo: 658521

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021/cPL/PMM, Processo N° 4.942/2021-
PMM. oBJETo rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 2 
(doiS) caMiNHÕES TiPo BaÚ Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE. com fundamento no artigo 49, caput, da lei 
n° 8.666/1993 decide rEVoGar o pregão em epígrafe. Marabá 19/05/2021 
- Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020-GP.

Protocolo: 658522

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 045/2021/cPL/PMM, Processo N° 6.545/2021-
PMM. oBJETo aQUiSiÇÃo dE GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo - GlP dE 13KG 
(coMPlETo), rEcarGa dE GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo-GlP dE 13 KG 
E áGUa MiNEral NaTUral, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SSaM. 
com fundamento no artigo 49, caput, da lei n° 8.666/1993 decide rEVoGar 
o pregão em epígrafe. Marabá 20/05/2021.  Múcio Eder andalécio - diretor 
Presidente - Serviço de Saneamento ambiental de Marabá - SSaM - Port. 
221/2017-GP.

Protocolo: 658523
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 021/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório nº 3.601/2021-
PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUaiS aQUiSiÇÕES dE 
ProdUToS QUÍMicoS Para laVaGEM dE roUPa HoSPiTalar coNcESSÃo 
dE EQUiPaMENTo doSador EM rEGiME dE coModaTo Para aTENdEr 
o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE onde sagrou vencedora a empresa: MaXX 
QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa EirEli  - cNPJ: 12.320.177/0001-54, 
vencedora do lote: 01 perfazendo o valor total de: r$  619.000,00 (Seiscentos 
e dezenove mil reais), pelo HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Ma-
rabá 18/05/2021.  Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 011/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório nº 2.865/2021-
PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEioS 
aUXiliarES dE locoMoÇÃo, EQUiPaMENToS E aParElHoS Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES doS PaciENTES coM dificUldadES dE locoMo-
ÇÃo cadaSTradaS No SErViÇo Social da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE do MUNiciPio dE MaraBá. onde sagrou vencedora a empresa: l 
c B PoNTES EirEli - cNPJ: 17.763.550/0001-65, vencedora dos itens: 04, 
18, 19, 21 perfazendo o valor total de: r$  43.899,00 (Quarenta e três mil 
oitocentos e noventa e nove reais), aMaZoN MEdical carE EirEli - cNPJ: 
29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 01, 03, 12, 13, 15, 16, 20 perfa-
zendo o valor total de: r$  230.110,00 (duzentos e trinta mil cento e dez re-
ais), pelo HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 18/05/2021.  
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020-GP.

Protocolo: 658525

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021-cPL/PMM, Processo Nº 2.270/2021-
PMM, Tipo: Menor preço por lote. Modo de disputa: aberto. data do certame: 
07/06/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica Para forNEciMENTo E iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa 
dE radiocoMUNicaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal 
dE SEGUraNÇa iNSTiTUcioNal - SMSi. Íntegra do Edital no site https://
www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 928243. informações: Sala da cPl/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 19/05/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP
Protocolo: 658526

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021-cPL/PMM, Processo Nº 2.773/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço Global. Modo de disputa: aberto. data do certame: 
09/06/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica Para forNEciMENTo dE SErViÇoS, iNSTalaÇÃo, 
iMPlaNTaÇÃo E ENTrEGa EM fUNcioNaMENTo do SiSTEMa dE VÍdEo 
MoNiToraMENTo dE SEGUraNÇa Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
GUarda MUNiciPal dE MaraBá-GMM ViNcUlada a SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SEGUraNca iNSTiTUcioNal. UaSG: 928243.  Íntegra do Edital 
no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 928243. informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 19/05/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP
Protocolo: 658527

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
retiFicaÇÃo 

terMo de ratiFicaÇÃo e eXtrato do coNtrato 
disPeNsa Nº 050-02/2021 

Na publicação do dia 20/05/2021, doE/Pa, pág. 115, na segunda coluna, 
referente ao Aviso de Retificação do Termo de Ratificação da Dispensa de 
licitação nº 050-02/2021 e aviso do Extrato de contrato nº 20210085-02, 
oNde se LÊ: no valor total de r$ 1.300.000,00 (duzentos e oitenta e sete 
mil, quinhentos reais), 
Leia-se: no valor total de r$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Protocolo: 658529

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa iPiXUNa
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Prefeita 
Municipal, a Sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a retificação 
do aviso de licitação, publicado na ioEPa nº 34.589, 20 de Maio de 2021, 
Página 115.
onde se lê: (...) 26 de Maio de 2021.
Leia-se: (...) 02 de Junho de 2021.

Nova ipixuna - Pará, 20 de Maio de 2021.
Maria da Graça Medeiros Matos

Prefeita Municipal
Protocolo: 658532

aViso de LicitÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - Pe 08/2021/PMNi - srP

a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pa, por intermédio do Prego-
eiro e Equipe de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, 
em Sessão Pública Eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 26 de Maio de 2021, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, para o objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS 
E ParcEladaS dE MEdicaMENToS, iNSUMoS, MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS ESSENciaiS ao aTENdiMENTo PÚBlico daS UNidadES dE SaÚdE 
dESTE MUNicÍPio. coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS No EdiTal E SEUS aNEXoS, nos termos da lei federal nº 
10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 
de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município de Nova 
ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com e/ou 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nova ipixuna - Pa, 19 de Maio de 2021
FraNQUissUeL GoMes reis

Pregoeiro - PMNi
Portaria no 052/2021 - GP

Protocolo: 658533

ato caNceLaMeNto de reGistro de PreÇos
Termo de cancelamento de registro de Preços firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Nova ipixuna - Pará e JB SErViÇoS EirEli, amigavelmente 
conforme capítulo Viii - art. 21, inciso ii do decreto 7.892/2013 mediante 
solicitação do contratado.
o presente Termo tem por objetivo cancelar, na data de sua assinatura, a 
vigência do Registro de Preços firmado entre as partes através do Processo Li-
citatório - Pregão Presencial nº 9/2021-002/PMNi - ata de registro de Preços 
nº 02/2021. assinatura: 18 de Maio de 2021.

Nova ipixuna-Pa, 19 de Maio de 2021.
Maria da GraÇa Medeiros Matos

Prefeita Municipal
Protocolo: 658535

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

ESPÉciE: 2° Termo aditivo de prorrogação de prazo contratual por mais 30 
(trinta) dias ao contrato administrativo n° 002/2020/PMo/SEMEd, provenien-
tes do Tomada de Preço n° 004/2020/PMo/SEMEd. objeto do contrato: con-
tratação de empresa para executar o serviço de construção de um bloco ad-
ministrativo e serviço em madeira na E.M.E.i.E.f. Prof.ª antônia carvalho de 
Moraes - comunidade Muratubinha - Zona rural do Município de Óbidos/Pa; 
construção de cobertura, pavimentação e instalações de 02 (duas) salas na 
E.M.E.i.E.f raimundo cardoso de araújo - Bairro Bela Vista - Zona Urbana do 
Município de Óbidos; construção de cobertura, pavimentação e instalações 
de 04 (quatro) salas na E.M.E.f ruy Barata - comunidade Mamaurú - Zona 
rural do Município de Óbidos; reforma e adequação da cobertura do colégio 
dr. raimundo chaves - Bairro cidade Nova - Zona Urbana do Município de 
Óbidos, unidades de ensino vinculada à Secretaria Municipal de Educação - 
SEMEd.contratado: G.N. rodrigues Eireli - Me. cNPJ: 25.225.603/0001-12. 
Vigência: 01/01/2021 à 30/01/2021. Jaime costa da silva - secretário 
Municipal de educação - seMed.

Protocolo: 658536
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-001seGoV

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Especial de Governo, mediante a comissão de licitação devidamente 
designada, torna público que às 09:00 horas do dia 23 de Junho de 2021, fará 
realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do tipo menor preço, para a 
execução de serviços de padronização de calçadas, mobilidade e acessibilida-
de na rua rio de Janeiro, no bairro rio Verde, no município de Parauapebas, 
Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a reali-
zar-se nas dependências da central de licitações e contratos.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governotransparente.
com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou do Portal do 
TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 20 de Maio de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 658068

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-035PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fun-
do Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2021, fará realizar licitação 
na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br, registro de preço para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de colchões hospitalares, de forma parcelada, destinados a 
atender as demandas da Unidade de Pronto atendimento - UPa e do Hospital 
Geral de Parauapebas - HGP, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas depen-
dências da central de licitações e contratos.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.
br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 20 de Maio de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 658073

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20180178
oriGeM: coNtrato nº 20180178

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 9/2017-021SEMSa
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMSa
coNTraTada: TaTiaNa G. do a. NaSciMENTo - EPP.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE laBoraTÓrio dE 
PrÓTESE dENTária, Para coNfEcÇÃo daS PrÓTESES do ProJETo laBora-
Torial rEGioNal dE PrÓTESE dENTária (lrPd-BrSil SorridENTE), Para 
aTENdEr a dEMaNda do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 4.999.999,40 (Quatro milhões, novecentos 
e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 13 de Março de 2018 a 13 de Março de 2019.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 13 de Março de 2018 a 13 de Março de 2020.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: 13 de Março de 2018 a 13 de Março de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 13 de Março de 2018 a 13 de de-
zembro de 2021.
daTa do adiTiVo: 09/03/2021

Protocolo: 658260

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210259

oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-002sedeN
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
coNTraTada BETÂNia Maria aMoriM ViVEiroS
oBJETo locação de imóvel localizado na rua c, nº 471, Bairro cidade Nova, 
que atenderá a Sala de Empreendedor, pertencente à Secretaria Municipal de 
desenvolvimento, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 110.400,00 (cento e dez mil, quatrocentos reais)
ViGÊNcia 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura pelas 
partes.
daTa dE EMiSSÃo 18 de Maio de 2021

Protocolo: 658261

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do EXTraTo 3º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 20190138, 
oriUNdo do PrEGÃo Nº 9/2018-011SEMSa, publicado no diário oficial 
do ESTado do Pará de Nº 34.574, PG 101, no dia 06 de Maio de 2021, 
verificou-se que houve um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
EXTraTo 3º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 20190138
Leia-se:
EXTraTo 2º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 20190138
Parauapebas-Pa, 06 de Maio de 2021.

Protocolo: 658393

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210216

oriGeM PreGÃo Nº 9/2019-02secULt
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
coNTraTada(o) l. daYaNNE BarBoSa ViaNa EirEl-EPP
oBJETo contratação de empresa especializada em serviços de segurança não 
armada, para atender a Secretaria Municipal de cultura, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 231.875,00 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e seten-
ta e cinco reais)
ViGÊNcia 12 (doze) meses, a partir da assinatura das partes
daTa da EMiSSÃo 05 de Maio de 2021

Protocolo: 658278

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo a ata de reGistro de PreÇo Nº 20210113
oriGeM: ata de reGistro de PreÇo Nº 20210113
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-015PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMSa
coNTraTada: MaNUPa coMÉrcio, EXPorTaÇÃo, iMPorTaÇÃo dE EQUi-
PaMENToS E VEÍcUloS adaPTadoS EirEli.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE VEÍcUloS ModElo aMBUlÂNcia, dESTiNado 
a aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará..
Valor da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo: r$ 1.342.256,46 (um milhão, tre-
zentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 
seis centavos).
ViGÊNcia da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo: 25 de fevereiro 2021 a 25 de 
fevereiro de 2022.
Valor do da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo aPÓS 1º Tac: inalterado
ViGÊNcia da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo aPÓS 1º Tac: inalterada
alTEraÇÃo rEaliZada No 1º Tac da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo: altera-
ção do item 2,  passando  a constar a seguinte redação:
1 aMBUlaNcia TiPo B PicKUP 4X4: com Baú Potência Mínima líquida 200 
cV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros 
a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas 
comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo supe-
rior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque 
de combustível superior há 75 l, diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus 
radiais 245/70 r 16”, alternador 140 a, bateria 12V - 70 ah, capacidade de 
carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. 02 macas 
de 1.900mm Bancos tipo baú, de 2 ou 3 ocupantes, conforme tamanho do 
veículo, sendo obrigatório a utilização do espaço total direito do mesmo, as 
características técnicas do mesmo, devem ser idênticas as dos móveis quanto 
a revestimento e acabamento, com assentos em material idêntico aos de-
mais, utilizados na maca e/ou banco do médico quando houver; a estrutura 
da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico 
interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (dc). as tomadas elétricas de-
verão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a 
iluminação do compartimento médico deve ser de Natural por janela lateral 
translucida e Artificial feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, 
com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada 
em plástico em modelo lEd, sendo uma delas pelo menos, com TEcNolo-
Gia dE dESiNfEcÇÃo, rEdUZiNdo oS NÍVEiS dE BacTÉriaS, GErMES & 
Mofo. rEdUÇÃo coMProVada dE aTÉ 99% EM GErMES aPÓS 24 HoraS. 
a tecnologia deverá fornecer desinfecção contínua de bactérias em objetos 
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e superfícies, enquanto fornece iluminação segura com seus comprimentos 
de onda de luz visível precisamente projetados no compartimento de pacien-
tes para o atendimento dos médicos e enfermeiros. a tecnologia deverá ser 
projetada para atender aos padrões iEc 62471 (a norma iEc 62471 fornece 
orientação para avaliar a segurança fotobiológica das lâmpadas) comprovadas 
através de documentos oficiais e laudos em nome do fabricante ou represen-
tante estabelecido no território nacional, que deve ter vínculo com o licitante, 
deverá estar acompanhada do layout do veículo (design externo e interno), 
inclusive com a disposição dos móveis e demais equipamentos e materiais 
que deverão ser fornecidos com o veículo, estes documentos devem ser apre-
sentados juntamente com os documentos técnicos do veículo na proposta. a 
iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manu-
almente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco 
direcional ajustável 180º na vertical. deverá possuir 1 sinalizador principal 
do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 
sinalizadores na parte traseira da aMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 
flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. 
Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador 
de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos; Sist. fixo 
de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 
16l.. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável re-
sistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber 
cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 
a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua 
e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas 
padrão aBNT. conexões iN/oUT normatizadas pela aBNT. a climatização do 
salão deverá permitir o resfriamento o compartimento do motorista deverá 
ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o com-
partimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi 
ou homologado pela fábrica um sist; ar condicionado para o compartimento 
do paciente deverá ser em gás ecológico (134ª); Visando manter a qualidade 
do sistema a ser instalado no compartimento traseiro o mesmo devera possuir 
um módulo de sistema autônomo de detecção de aclive acentuado e acelera-
ção brusca, agindo para desligar o compressor, liberando potência para o mo-
tor, retornando automaticamente quando não houver necessidade de maior 
potência e sua capacidade mínima, este devera ter sido certificado pela mon-
tadora fabricante do veículo, de que a empresa fabricante e instaladora do 
sistema de ar condicionado atende os requisitos e está vinculada a empresa 
licitante, com assinatura entre as empresas do vínculo assumido, que devem 
ser apresentados juntamente com os documentos técnicos no envelope 1; as 
paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos 
processos de limpeza e desinfecção comuns as superfícies hospitalares po-
dendo ser de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV 
com espessura mínima de 3mm moldada conforme geometria do veículo ou 
acrilonitrila Butadieno Estireno (aBS) com espessura mínima de 3mm e todos 
materiais devem estar em conformidade com a resolução do contran resolu-
ção Nº 498, de 29 de Julho de 2014. as caixas de rodas se expostas deverão 
possuir revestimento idêntico aos das paredes, conforme descrito acima, este 
material deverá ter aditivo antimicrobiano em sua composição comprovado 
por laudo de empresa regulamentada, vinculada também com a empresa for-
necedora e a licitante, que também  deverão ser apresentado no envelope do 
descritivo técnico do veículo Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., 
com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; 
provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segu-
rança e desengate rápido. acompanham: colchonete. Balaústre: deverá ter 2 
pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às 
bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumí-
nio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, 
instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. 
de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos 
de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material 
tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, 
antiderrapante mesmo quando molhado. armário: armário em um só lado da 
viatura (lado esquerdo). as portas devem ser dotadas de trinco para impedir 
a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir 
um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente 
frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com apro-
ximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma 
altura de 0,70 m;
daTa do adiTiVo: 20/05/2021

Protocolo: 658298

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20210160 

oriGeM: disPeNsa 021/2021 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratada (o) Margarete dos San-
tos Torres cPf 017.086.912-19 oBJETo:locação de imóvel residencial, com-
posto por 01 varanda, 01 sala, 01 cozinha, 02 quartos, 01 banheiro, 01 área 
de serviço, localizado na rua lateral, Vl novo Paraíso, nº124, rod. cuiabá 
Santarém, KM 164, Zona rural, cEP 68.165-000, Placas - Pará. Valor Total: 
r$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais); Vigência: 02 de abril de 
2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 02 de abril de 2021. 
Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. Mun. de saúde de Placas.

coNtrato Nº: 20210167; origem:Pregão 015/2021 
contratante: fundo Municipal de Educação contratada (o) Print Midiacomu-
nicacao Visual Eireli 18.457.557/0001-11objeto:registro de Preço Para con-
tratação de Empresa Para Fornecimento de Material Gráfico para atender as 
necessidades da Sec. Mun. de Educação.Valor ToTal: r$ 1.912.810,25 (Um 
milhão novecentos e doze mil oitocentos e dez mil e vinte e cinco centavos); 
Vigência: 19 de abrilde 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 
19 abril de 2021. Marcelo Wilton rodrigues Leal. secretário Municipal 
de educação

Protocolo: 658538

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 046/2021/NLcc/seMiNFra

o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém/Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores.
resolve:
Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação de empresa 
especializada para reforma do prédio onde funciona o programa Maria do 
Pará, o Eng. frank alec feitosa Maia, crEa/Pa 1517294410, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra.
art. 2º - considerando a necessidade da manutenção e continuidade dos ser-
viços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de acarretar prejuízos à 
administração e ao interesse público, tendo em vista que agente público ini-
cialmente investido na função de fiscal poderá, por diversos motivos, ter que 
se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser destituído da função. 
Fica designado como fiscal substituto para o presente Contrato, o Eng. Saulo 
couto Sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra.
art. 3º - Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as 
demais disposições em contrário. registre-se e publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém, 18 de maio de 2021. daniel Guimarães simões - 
secretário Municipal de infraestrutura

Protocolo: 658540

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021 - seMsa - UasG 927446 
objeto: contratação de empresa especializada para locação de embarcação 
para ações de combate a covid-19 em decorrência da pandemia, através da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, conforme especificações cons-
tantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da disponibilidade do Edital: 
21/05/2021. abertura das Propostas: 28/05/2021 às 09h00 (Horário Brasília) 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Gledson esmilly sousa Ben-
tes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 658543

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547- PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021-Pe-srP-PMsF: 
aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a alimen-
tação escolar (merenda) destinado a atender aos alunos da rede Municipal 
de Ensino do Município de São francisco do Pará/Pa. data: 08/06/2021 as 
10h00min. ord. de desp.: Marcos cesar Barbosa e Silva // PrEGÃo ElETrÔ-
Nico Nº 018/2021-PE-PMSf-Saúde: futura e Eventual aquisição de Material 
de limpeza e descartáveis, para atender a necessidade da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São francisco do Pará e os Estabelecimentos de Saúde 
acoplados. data: 09/06/2021 as 10h00min; ord. de desp.: Patrícia Silva cha-
ves;  ambos serão realizados através do www.comprasnet.gov.br. os editais 
estarão disponíveis no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal 
do TcM/Pa.

Protocolo: 658544

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-017.

Órgão: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo GEraldo do araGUaia
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de pneu-
máticos, câmara de ar e óleo lubrifciante. Data, Hora, local: 03/06/2021 às 
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09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (63) 99243 1178. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, 
no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edi-
tal disponível ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: 
http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 
20 de maio de 2021. Pregoeiro - roberto ednamits dos santos - cPL 
- PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-018.

Órgão: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo GEraldo do araGUaia
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de peças para 
maquinas pesadas e agrícolas. data, Hora, local: 04/06/2021 às 09h00min 
na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone 
(63) 99243 1178. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível 
ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: http://www.
saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 20 de maio de 
2021. Pregoeiro - roberto ednamits dos santos - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 658545

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 003/2021 

objeto contratação de empresa especializada em construção civil para con-
clusão da Quadra c/ Palco - EMEif dyrcelia Koury e Quadra coberta com 
vestiário - Projeto padrão fNdE na Vila da Escola da Vila de Nazaré, município 
de São João de Pirabas - Pa.abertura: 09/06/2021 às 09h00min. retirada 
do Edital: No Setor de licitações e contratos - Prefeitura Municipal de São 
João de Pirabas, aV. Plácido Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, 
São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda a sexta-feira. Poderá ser 
retirado gratuitamente no Portal da Transparência de São João de Pirabas/Pa 
(www.saojoaodepirabas.pa.gov.br), e no Portal dos Jurisdicionados  (http://
www.tcm.pa.gov.br) GEo-oBraS. ordenador de despesa: Fernando an-
tônio Ferreira da silva - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 658549

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20210180
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EPi’S, dESTiNadoS ao ENfrENTaMENTo 
do NoVo coroNa VirUS (coVid-19), coM BaSES NaS aÇÕES do Pro-
GraMa SaÚdE Na EScola - PSE, coNforME
Portaria Nº 2027/2020 de 10/08/2020. assinatura da ata:29/04/2021. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudica-
da e homologada: EdEr JUNior G. loPES, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
15.579.052/0001-31, vencedora com o valor global estimado de r$ 7.080,00, 
fErMaSil coMErcio EirEli, iNScriTa No c.N.P.J. nº 08.347.008/0001-30, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 8.540,00, STra NEGocioS EM 
SaUdE E BEM ESTar lTda, iNScriTa No c.N.P.J. nº 11.388.997/0001-15, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 6.780,00, l carValHo coMEr-
cio E SErViÇoS EirEli, iNScriTa No c.N.P.J. nº 20.991.432/0001-19, ven-
cedora com o valor global estimado de r$ 11.124,50. a ata com os preços e 
demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura 
Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

ata de reGistro de PreÇos N° 20210186
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0027/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo Para o MaTadoUro MU-
NiciPal dE SoUrE, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊN-
cia. assinatura da ata:04/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da 
assinatura. Empresa adjudicada e homologada: SErViÇoS & coMÉrcio dE 
ProdUToS do lar EirEli, iNScriTa No c.N.P.J. nº 32.783.374/0001-17, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 87.878,77, coMErcial difEr-
MaQ lTda, , iNScriTa No c.N.P.J. nº 13.745.092/0001-80, vencedora com o 
valor global estimado de r$ 23.712,00. a ata com os preços e demais espe-
cificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de 
SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº..........  20210187

oriGEM......................  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 027/2021
coNTraTaNTE.........  PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o)......SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 

coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo Para o 
MaTadoUro MUNiciPal dE SoUrE, coNforME ESPEcificaÇÕES No TEr-
Mo dE rEfErÊNcia
Valor ToTal................: r$ 87.878,77 (oitenta e sete mil, oitocentos e se-
tenta e oito reais e setenta e sete centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0504.206050020.2.007 Manutenção de feiras, Mer-
cados e Matadouros , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equip amentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 87.878,77
ViGÊNcia......  07 de Maio de 2021 a 31 de Julho de 2021
daTa da aSSiNaTUra......07 de Maio de 2021
coNTraTo Nº.........  20210188
oriGEM......................  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 027/2021
coNTraTaNTE.........  PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o)......coMErcial difErMaQ lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo Para o 
MaTadoUro MUNiciPal dE SoUrE, coNforME ESPEcificaÇÕES No TEr-
Mo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal..........  r$ 23.712,00 (vinte e três mil, setecentos e doze reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0504.206050020.2.007 Manutenção de feiras, Mer-
cados e Matadouros , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equip amentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 23.712,00
ViGÊNcia...................  07 de Maio de 2021 a 31 de Julho de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........07 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210189
oriGEM.......................PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021
coNTraTaNTE.........  fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....  EdEr JUNior G. loPES
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EPi’S, dESTiNadoS ao 
ENfrENTaMENTo do NoVo coroNa VirUS (coVid-19), coM BaSES NaS 
aÇÕES do ProGraMa SaÚdE Na EScola - PSE, coNforME PorTaria Nº 
2027/2020 dE 10/08/2020.
Valor ToTal...........r$ 7.080,00 (sete mil, oitenta reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220014.2.082 Enfrentamento da Emer-
gência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de r$ 7.080,00
ViGÊNcia...................  07 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.......07 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210190
oriGEM.......................PrEGÃo Nº 015/2021
coNTraTaNTE.........  fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o)......fErMaSil coMErcio EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EPi’S, dESTiNadoS ao 
ENfrENTaMENTo do NoVo coroNa VirUS (coVid-19), coM BaSES NaS 
aÇÕES do ProGraMa SaÚdE Na EScola - PSE, coNforME PorTaria Nº 
2027/2020 dE 10/08/2020.
Valor ToTal..........  r$ 8.540,00 (oito mil, quinhentos e quarenta reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220014.2.082 Enfrentamento da Emer-
gência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de r$ 8.540,00
ViGÊNcia......  07 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........07 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210192
oriGEM......................  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021
coNTraTaNTE........  fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....  l carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EPi’S, dESTiNadoS ao 
ENfrENTaMENTo do NoVo coroNa VirUS (coVid-19), coM BaSES NaS 
aÇÕES do ProGraMa SaÚdE Na EScola - PSE, coNforME PorTaria Nº 
2027/2020 dE 10/08/2020.
Valor ToTal..........  r$ 11.124,50 (onze mil, cento e vinte e quatro reais e 
cinquenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220014.2.082 Enfrentamento da Emer-
gência COVID 19 , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipa mentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 11.124,50
ViGÊNcia.......07 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra......07 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210191
oriGEM.......................PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021
coNTraTaNTE.........  fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o)......STra NEGocioS EM SaUdE E BEM ESTar lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EPi’S, dESTiNadoS ao 
ENfrENTaMENTo do NoVo coroNa VirUS (coVid-19), coM BaSES NaS 
aÇÕES do ProGraMa SaÚdE Na EScola - PSE, coNforME PorTaria Nº 
2027/2020 dE 10/08/2020.
Valor ToTal..........  r$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220014.2.082 Enfrentamento da Emer-
gência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de r$ 6.780,00
ViGÊNcia......  07 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra........ 07 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210184
oriGEM.......................PrEGÃo ElETrÔNico Nº 024/2021
coNTraTaNTE.........  PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
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coNTraTada(o)......SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE caMiNHÃo friGorifico 
dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal..........  r$ 43.176,00 (quarenta e três mil, cento e setenta e 
seis reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0504.206050020.2.007 Manutenção de feiras, Mer-
cados e Matadouros , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de 
terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.12, no valor de r$ 43.176,00
ViGÊNcia..................  03 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra...........03 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210185
oriGEM......................  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 026/2021
coNTraTaNTE.........  PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).  BarroS E PENa lTda EPP
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE coMBUSTiVEiS, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal  dE  SoU-
rE/Pa,  coNforME  ESPEcificaÇÕES  No  TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal..........  r$ 850.200,00 (oitocentos e cinquenta mil, duzentos 
reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0807.151220001.2.026 Manutenção da Secretaria de 
Transportes Obras e Serviços Públicos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de r$ 850.200,00
ViGÊNcia...................  03 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.......  03 de Maio de 2021
coNTraTo Nº..........  20210176
oriGEM......................  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021
coNTraTaNTE.........  fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....  P G liMa coM-ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS, MaTErial HoSPiTalar E laBora-
ToriaiS, a fiM dE SUPrir a NEcESSidadE da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SoUrE/Pa.
Valor  ToTal........  r$ 50.899,55 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e 
nove reais e cinquenta e cinco
centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unida-
des e Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de r$ 24.751,55, Exercício 
2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e Postos de 
Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.35, no valor de r$ 12.633,00, Exercício 2021 atividade 
0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e Postos de Saúde , classi-
ficação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Sube-
lemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 13.515,00
ViGÊNcia...................  28 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra...... 28 de abril de 2021
coNTraTo Nº..........  20210168
oriGEM.......................PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021
coNTraTaNTE.........  fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....  diSPara HoSPiTalar coMErcial E SErVicoS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS, MaTErial HoSPiTalar E laBora-
ToriaiS, a fiM dE SUPrir a NEcESSidadE da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal...........r$ 12.533,07 (doze mil, quinhentos e trinta e três reais 
e sete centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e 
Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de r$ 10.940,07, Exercício 2021 ativi-
dade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e Postos de Saúde , 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 1.593,00
ViGÊNcia...................  28 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra............28 de abril de 2021

Protocolo: 658551

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0305001
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que  o PrEGÃo 
9/2021-0305001, na forma Eletrônica pelo Sistema de registro de Preços, 
cujo objeto consiste em registro de Preços Para Eventual e futura contrata-
ção de Empresa Especializada para o fornecimento de combustíveis, e lubri-
ficantes em Postos de Abastecimentos Próprio, de Forma Continua e Fraciona-
da, com Vistas ao atendimento das Necessidades do Município de Tomé açu 
e Seus respectivos fundos Municipais, terá sua data remarcada para o dia 
02/06/2021, às 09:00, em virtude inconsistências nas informações do Portal 

de compras Públicas que poderiam comprometer as empresas interessadas.o 
novo Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 
738, Bairro:  centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 
8:00hs ás 14:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser 
consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 658553

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

NotiFicaÇÃo eXtraJUdiciaL
tUcUMÃ - ParÁ, 17 de Maio de 2021

Notificante: Controladoria Geral do Município (UCI), Sr.ª Adriely Ribeiro da 
Silva Santos, nomeada por meio do decreto n º 007/2021.
Endereço: rua do café, s/n, Setor Morumbi, Tucumã-Pará.
Notificado: Sr. Adelar Pelegrini, Ex Gestor Prefeito do Município de Tucumã no 
Exercício (2017 a 2020).
Endereço: rua dos Tucanos, s/n, Setor Tapajós, Tucumã-Pará.
Assunto: Encaminhar Prestação de Contas do Cofinaciamento Estadual Exer-
cício 2020.
Prezado senhor,
considerando as informações contidas no ofício circular n° 006/2021 -GaB/
SEaSTEr;
considerando o decreto Estadual nº 921, de 11 de dezembro de 2013, que 
disciplina a transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fun-
do Estadual de assistência Social- fEaS/Pa aos fundos Municipais de assis-
tência Social no Estado do Pará.
considerando a Portaria n° 1616/2019 - SEaSTEr, de 30 de julho de 2019 
que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de Assistên-
cia Social na modalidade fundo a fundo e Prestação de contas dos recursos 
Transferidos.
considerando a Portaria n° 1204/2020 - SEaSTEr, de 15 de dezembro de 
2020 que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de As-
sistência Social na modalidade fundo a fundo e Prestação de contas dos re-
cursos Transferidos.
considerando que o fundo Estadual de assistência Social efetuou repasses 
aos fundos Municipais de assistência Social no decorrer do ano de 2014, 
2015, 2016, 2017 e 2018, referente aos Cofinanciamento Estadual dos Exer-
cícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020.
considerando ainda, a necessidade de comprovação da correta utilização dos 
recursos públicos repassados. informamos ainda que a apresentação da Pres-
tação de contas foi prorrogada até o dia 31 de maios 2021.
NoTifica-SE Vossa Senhoria para apresentar Prestação de contas do Exercí-
cio - 2020 Cofinanciamento Estadual, com a seguinte documentação: extratos 
bancários, conciliação bancária, demonstrativo de receita e despesa, relação 
de pagamentos, documentos fiscais comprobatórios das despesas, os quais 
devem ser apresentados ao conselho Municipal de assistência Social para 
apreciação no prazo de 5 dias para manifestarem acerca do cumprimento 
das finalidades e aprovação da prestação de contas do Cofinanciamento, bem 
como, a guarda dos referidos documentos pela Secretaria Municipal de assis-
tência Social.
Solicitamos vosso empenho e a necessária atenção aos termos desta notificação.

atenciosamente,
adrieLY riBeiro da siLVa saNtos

controladora Geral do Município (Uci)
decreto n º 007/2021

Protocolo: 658555

NotiFicaÇÃo eXtraJUdiciaL
tUcUMÃ - ParÁ, 17 de Maio de 2021

Notificante: Controladoria Geral do Município (UCI), Sr.ª Adriely Ribeiro da 
Silva Santos, nomeada por meio do decreto n º 007/2021.
Endereço: rua do café, s/n, Setor Morumbi, Tucumã-Pará.
Notificado: Sr. Alex Santos de Cerqueira, Ex Secretário de Desenvolvimento 
Social assistência do Município de Tucumã no Exercício (2016 a 2020).
Endereço: avenida Maranhão, n° 93, Setor rodoviário, Tucumã-Pará.
Assunto: Encaminhar Prestação de Contas do Cofinaciamento Estadual Exer-
cício 2020.
Prezado senhor,
considerando as informações contidas no ofício circular n° 006/2021 -GaB/
SEaSTEr;
considerando o decreto Estadual nº 921, de 11 de dezembro de 2013, que 
disciplina a transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fun-
do Estadual de assistência Social- fEaS/Pa aos fundos Municipais de assis-
tência Social no Estado do Pará.
considerando a Portaria n° 1616/2019 - SEaSTEr, de 30 de julho de 2019 
que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de Assistên-
cia Social na modalidade fundo a fundo e Prestação de contas dos recursos 
Transferidos.
considerando a Portaria n° 1204/2020 - SEaSTEr, de 15 de dezembro de 
2020 que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de as-
sistência Social na modalidade fundo a fundo e Prestação de contas dos re-
cursos Transferidos.
considerando que o fundo Estadual de assistência Social efetuou repasses 
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aos fundos Municipais de assistência Social no decorrer do ano de 2014, 
2015, 2016, 2017 e 2018, referente aos Cofinanciamento Estadual dos Exer-
cícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020.
considerando ainda, a necessidade de comprovação da correta utilização dos 
recursos públicos repassados. informamos ainda que a apresentação da Pres-
tação de contas foi prorrogada até o dia 31 de maios 2021.
NoTifica-SE Vossa Senhoria para apresentar Prestação de contas do Exercí-
cio - 2020 Cofinanciamento Estadual, com a seguinte documentação: extratos 
bancários, conciliação bancária, demonstrativo de receita e despesa, relação 
de pagamentos, documentos fiscais comprobatórios das despesas, os quais 
devem ser apresentados ao conselho Municipal de assistência Social para 
apreciação no prazo de 5 dias para manifestarem acerca do cumprimento 
das finalidades e aprovação da prestação de contas do Cofinanciamento, bem 
como, a guarda dos referidos documentos pela Secretaria Municipal de assis-
tência Social.
Solicitamos vosso empenho e a necessária atenção aos termos desta notificação.

atenciosamente,
adrieLY riBeiro da siLVa saNtos

controladora Geral do Município (Uci)
decreto n º 007/2021

Protocolo: 658556

NotiFicaÇÃo eXtraJUdiciaL
tUcUMÃ - ParÁ, 17 de Maio de 2021

Notificante: Controladoria Geral do Município (UCI), Sr.ª Adriely Ribeiro da 
Silva Santos, nomeada por meio do decreto n º 007/2021.
Endereço: rua do café, s/n, Setor Morumbi, Tucumã-Pará.
Notificado: Sr.ª Jenice de Jesus Ormundo Silva, Ex Secretária de Desenvolvi-
mento Social do Município de Tucumã no Exercício (2020 a 2020).
Endereço: rua diamante, n° 43, Bairro Biquinha, Tucumã-Pará.
Assunto: Encaminhar Prestação de Contas do Cofinaciamento Estadual Exer-
cício 2020.
Prezada senhora,
considerando as informações contidas no ofício circular n° 006/2021 -GaB/
SEaSTEr;
considerando o decreto Estadual nº 921, de 11 de dezembro de 2013, que 
disciplina a transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fun-
do Estadual de assistência Social- fEaS/Pa aos fundos Municipais de assis-
tência Social no Estado do Pará.
considerando a Portaria n° 1616/2019 - SEaSTEr, de 30 de julho de 2019 
que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de Assistên-
cia Social na modalidade fundo a fundo e Prestação de contas dos recursos 
Transferidos.
considerando a Portaria n° 1204/2020 - SEaSTEr, de 15 de dezembro de 
2020 que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de As-
sistência Social na modalidade fundo a fundo e Prestação de contas dos re-
cursos Transferidos.
considerando que o fundo Estadual de assistência Social efetuou repasses 
aos fundos Municipais de assistência Social no decorrer do ano de 2014, 
2015, 2016, 2017 e 2018, referente aos Cofinanciamento Estadual dos Exer-
cícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020.
considerando ainda, a necessidade de comprovação da correta utilização dos 
recursos públicos repassados. informamos ainda que a apresentação da Pres-
tação de contas foi prorrogada até o dia 31 de maios 2021.
NoTifica-SE Vossa Senhoria para apresentar Prestação de contas do Exercí-
cio - 2020 Cofinanciamento Estadual, com a seguinte documentação: extratos 
bancários, conciliação bancária, demonstrativo de receita e despesa, relação 
de pagamentos, documentos fiscais comprobatórios das despesas, os quais 
devem ser apresentados ao conselho Municipal de assistência Social para 
apreciação no prazo de 5 dias para manifestarem acerca do cumprimento 
das finalidades e aprovação da prestação de contas do Cofinanciamento, bem 
como, a guarda dos referidos documentos pela Secretaria Municipal de assis-
tência Social.
Solicitamos vosso empenho e a necessária atenção aos termos desta notifi-
cação.

atenciosamente,
adrieLY riBeiro da siLVa saNtos

controladora Geral do Município (Uci)
decreto n º 007/2021

Protocolo: 658557

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-035PMt
o Município de TUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por intermé-
dio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 ho-
ras do dia 02 de junho de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 9/2021-035PMT, tipo menor preço por loTE, cujo rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal MaNUTENÇÃo, aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
E SUPriMENToS dE iNforMáTica, ViSaNdo aTENdEr ÀS NEcESSidadES 
daS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de 
compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. informa-
ções Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morum-
bi, Tucumã/Pa, das 07:30 às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mu-
ral-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 20 de maio de 2021. siMoNe rodriGUes 
deZiderio - Pregoeira.

Protocolo: 658559

..

ParticULares
.

o serViÇo sociaL do traNsPorte e o serViÇo NacioNaL 
de aPreNdiZaGeM do traNsPorte - sest seNat 

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva para os seguintes cargos: 511/21 – Instrutor (Trânsito)
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sest-
senat.org.br/vagas, durante o período de inscrições, que será de 21/05 a 
28/05/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos espe-
cíficos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 658118

.

.

eMPresariaL
.

aViso de LicitaÇÃo-cMP
PreGÃo eLetrÔNico Nº8/2021-00004cMP 

a cÂMara MUNiciPaL de ParaUaPeBas/Pa 
Torna público que às 09:00 horas do dia 02 de junho de 2021, realizará lici-
tação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, 
critério de julgamento por loTE, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de uma torre de trans-
missão para difusão de sinal de rádio de no mínimo 30 (trinta) metros de 
altura, com a disponibilização de um cômodo de no mínimo 3m x 2m anexo 
à torre, incluindo custos de energia, serviços de manutenção: dos equipa-
mentos de suporte à estrutura da casa de transmissão e à torre, preventiva 
e corretiva do sistema de ar condicionado e ativa do espaço, para atender as 
necessidades  da Câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. O edital 
e seus anexos, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e bai-
xa (download), nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, http://trans-
parencia.parauapebas.pa.leg.br/transparencia/processoslicitatorios e/ou no 
site https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/  a partir da publicação 
deste aviso. Parauapebas - Pa, 21 de maio de 2021. Jerlinês Pereira 
chaves/Pregoeira/Portaria 008/2021.

Protocolo: 658095

a r da siLVa eireLi 
Torna público que requereu da SEMMa, licença de instalação através do pro-
cesso nº 2021/344 para a atividade de faBricaÇÃo dE arTiGoS dE Vidro 
no endereço rodovia Everaldo Martins, KM 04, Santarém/ Pa.

Protocolo: 658567

saNtarÉM discUs Ltda - Me 
tv. tancredo Neves, nº 182, Nova república, santarém/Pa

Torna público que requereu  da SEMaS, licENÇa dE oPEraÇÃo através do 
processo nº 2021/14782, para atividade de coMErcialiZaÇÃo E MaNEJo 
dE rEcUrSoS aQUáTicoS ViVoS

Protocolo: 658568

Petrodado serVicos de traNsPortes Ltda
cNPJ: 41.360.790/0001-01 

Torna público que requereu junto à SEMMa/itaituba, a licença de operação, 
sob processo n°. 436/2021, para desenvolver atividade de ponto de abaste-
cimento, em itaituba/Pa.

Protocolo: 658569

soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL
a B. H. PaLMa aGroiNdÚstria Ltda 
inscrita no cNPJ 10.748.261/0001-48 

Torna público que está requerendo licENÇa PrÉVia (lP) à Secretaria Esta-
dual de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS) para atividade de iNdÚS-
Tria QUÍMica - EXTraÇÃo dE ÓlEoS BrUToS, dE ÓlEoS dE ESSÊNciaS 
VEGETaiS E dE MaTÉriaS GraXaS aNiMaiS, localizada rodovia Br 316, Km 
134, s/n, zona rural, cEP 68.734-000, município de Peixe-Boi/Pa.

Protocolo: 658570

FaZeNda sÃo FraNcisco i, cLaUdeMir BUsNeLLo 
cPF: 434.227.210-53 

Torna público que requereu a Secretara Municipal de Meio ambiente e Ha-
bitação - SEMMaH, lar para atividade de agricultura e pecuária, situada no 
município de Nova Esperança do Piriá/Pa.

Protocolo: 658571

FaZeNda aLiaNÇa i, cLaUdeMir BUsNeLLo 
cPF: 434.227.210-53 

Torna público que requereu a Secretara Municipal de Meio ambiente e Ha-
bitação - SEMMaH, lar para atividade de agricultura e pecuária, situada no 
município de Nova Esperança do Piriá/Pa.

Protocolo: 658572

FaZeNda aLiaNÇa ii, WiLLiaN BUsNeLLo 
cPF: 030.602.960-06 

Torna público que requereu a Secretara Municipal de Meio ambiente e Ha-
bitação - SEMMaH, lar para atividade de agricultura e pecuária, situada no 
município de Nova Esperança do Piriá/Pa.

Protocolo: 658573



 diário oficial Nº 34.590  107 Sexta-feira, 21 DE MAIO DE 2021

cÂMara MUNiciPaL de BaNNacH
aViso do Processo de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 002/2021
A Câmara Municipal de Bannach-PA, CNPJ: 01.617.946/0001-64, representa-
da pelo seu titular presidente: JoSElY alVES corrEia SiQUEira, resolve co-
nhecer e ratificar a inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25, II da Lei 
8.666/93 para contratação da empresa especializada na prestação de serviços 
de Assessoria Jurídica para a Câmara Municipal de Bannach - PA, através da 
empresa: carloS ValdiViNo dE oliVEira SociEdadE iNdiVidUal adVo-
cacia, cNPJ: 41.740.783/0001-27, sendo valor mensal de r$ 6.000,00 (Seis 
Mil reais), perfazendo o total de r$ 48.000,00 (Quarenta e oito Mil reais) até 
31 de dezembro de 2021. Bannach-Pa, 18 de Maio de 2021.

eXtrato do coNtrato Nº 002/2021, 
firmado em 18/05/2021, com a empresa carloS ValdiViNo dE oliVEira 
SociEdadE iNdiVidUal adVocacia, cNPJ: 41.740.783/0001-27, objeto: 
Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de Asses-
soria e Consultoria Jurídica para a Câmara Municipal de Bannach - PA, exercí-
cio 2021. amparo: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 002/2021, Vigência: 
01/05/2021 a 31/12/2021, recurso orçamentário: recursos próprios, Valor 
r$ 48.000,00 (Quarenta e oito Mil reais) Signatários: pelo contratante: Jo-
SElY alVES corrEia SiQUEira, cPf: 973.241.242-91 e pelo contratado: 
carloS ValdiViNo dE oliVEira, cPf: 050.803.191-51. Bannach - Pa, 18 
de Maio de 2021.

Protocolo: 658574

Fazenda Bela Vista, coNdoMÍNio GLoria Ltda 
com cNPJ 18.372.053/0001-07 

localizada no município de Tomé - açu, torna público que deu entrada no Pro-
cesso de licenciamento ambiental rural, para atividade agricultura de ciclo longo 
junto a Secretaria Municipal de Meio ambienta (SEMMa) de Tomé - açu Pa.

Protocolo: 658575

Posto acai FLUtUaNte coMercio de coMBUstiVeis Ltda
cNPJ n°. 41.360.789/0001-79 

Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, licença de operação sob o 
processo n°. 15124/2021, para desenvolver atividade de posto flutuante, em 
itaituba-Pa.

Protocolo: 658576

ProVe ProdUtos VeGetais coNserVados Ltda 
cNPJ 05.423.249/0002-04 

Torna público que requereu da SEMaMB/afuá, a renovação da licença de 
operação -  lo nº 005/2020, validade 26/10/2021, para produção de palmito 
em conserva de sua fábrica localizada no rio Três irmãos, s/n, ilha Potoka, 
CEP 68+890-000, Município de Afuá - PA.

Protocolo: 658577

ProVe ProdUtos VeGetais coNserVados Ltda
cNPJ 05.423.249/0007-19 

Torna público que requereu da SEMaMB/afuá, a renovação da licença de ope-
ração - lo nº 006/2020, validade 26/10/2021, para produção de palmito em 
conserva de sua fábrica localizada no rio Vieirinha, s/n, ilha caldeirão, cEP 
68+890-000, Município de Afuá - PA.

Protocolo: 658578

editaL de sUsPeNsÃo de asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria - aGe
e desiGNaÇÃo de NoVa data Para sUa reaLiZaÇÃo

os associados da cooMiGasP - cooperativa de Mineração dos Garimpei-
ros de serra Pelada, com Sede Social na rua da cooperativa, nº 129, Serra 
Pelada, curionópolis - Pa, cNPJ 05.023.221/0001-07, NirE 15400000574, 
abaixo assinados, no uso das suas atribuições legais e estatutárias e consi-
derando: 1º) o EdiTal dE coNVocaÇÃo dE aSSEMBlEia GEral EXTraor-
DINÁRIA-AGE publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição nº 34.510 
de 08/03/2021 e no Jornal correio - o Jornal de carajás, de Marabá, Edição 
nº 3.711 de 04 e 05/03/2021; 2º) o EdiTal dE SUSPENSÃo dE aSSEMBlEia 
GEral EXTraordiNária-aGE E dESiGNaÇÃo dE NoVa daTa Para SUa 
REALIZAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição nº 34.534 
de 26/03/2021, e no Jornal correio - o Jornal de carajás, de Marabá, Edição 
nº 3.721 de 27 a 29/03/2021; 3º) o EdiTal dE SUSPENSÃo dE aSSEMBlEia 
GEral EXTraordiNária-aGE E dESiGNaÇÃo dE NoVa daTa Para SUa 
REALIZAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição nº 34.576 
de 07/05/2021, e no Jornal correio - o Jornal de carajás, de Marabá, Edição 
nº 3.738 de 06 a 07/05/2021; e, atendendo a rEcoMENdaÇÃo MiNiSTErial 
Nº 002 de 19/03/2021, e, a rEcoMENdaÇÃo MiNiSTErial Nº 004/2021 
de 30/04/2021 e a rEcoMENdaÇÃo MiNiSTErial Nº 005/2021 MP/PJc 
de 18/05/2021, todas da ProMoToria dE JUSTiÇa dE cUrioNÓPoliS - 
MPPa, visando garantir a observação das medidas sanitárias de prevenção 
à coVid-19 e de distanciamento social, informam a todos os associados da 
cooMiGaSP que a assembleia Geral Extraordinária-aGE convocada para ser 
realizada, primeiramente no dia 26/03/2021 foi SUSPENSa e remarcada sua 
realização para o dia 09/05/2021, a qual, novamente foi SUSPENSa e remar-
cada para o dia 23/05/2021, sendo mais uma vez SUSPENSa e novamente 
remarcada a sua realização para o dia 20/06/2021, permanecendo inaltera-
dos todos os demais itens dos referidos Editais de convocação. Serra Pelada, 
curionópolis - Pa, 19/05/2021.
   1.  JoSÉ do ESPÍriTo SaNTo PErEira da SilVa, MaT. 11.491, cPf. 
246.363.712-91;
2. dEUZiTa rodriGUES da crUZ ViaNa, MaT. 33.754, cPf. 233.619.211-04;
3.  JoEl SoarES dE alMEida, MaT. 12.298, cPf. 140.987.412-53;
4. clEUdiSoN MarQUES dE oliVEira, MaT. 30.904, cPf. 141.387.782-68;
5.  ÂNGElo cardoSo ParrEiraS, MaT. 16.096, cPf. 108.452.832-00;

6.  JoSÉ WilSoN dE araÚJo caSTro, MaT. 27.038, cPf. 157.153.612-49;
7.  aNTÔNio clEMENTE dE oliVEira, MaT. 05.359, cPf. 004.089.301-44;
8. lUiZ riBEiro da SilVa, MaT. 22.827, cPf. 151.209.612-15;
9.  JoSÉ coSTa BriTo, MaT. 30.919, cPf. 253.464.422-49;
10. fraNciSco BarBoSa SilVa, MaT. 07.916, cPf. 155.851.402-30.

Protocolo: 658579

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

cNPJ: 27.902.165/001-05 
Torna público que rEcEBEU junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, de Pau d’arco_Pa, a licENÇa PrÉVia (lP) Nº02/2021 e a licENÇa 
dE iNSTalaÇÃo (li) Nº01/2021, ambas com validade até 31/12/2023 em 
conformidade com a licença ambiental para a Estação rádio Base (ErB), lo-
calizada na rua david Pinheiro cavalcante, Qd-27 - lote 16, s/n - Vila Paraíso 
-Município de Pau d’arco/Pa.

Protocolo: 658580

a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a (MrN) 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mine-
ração (SEMMa), a licença de ampliação (la) nº 001/2021, com validade até 
7.11.2022, referente à atividade de extração de areia, fora de corpos hídricos, 
no local denominado areal km 4, localizado em Porto Trombetas, município 
de oriximiná (Pa).

Protocolo: 658581

soLicitaÇÃo de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo e aMPLiaÇÃo
sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas Ltda s/a 

cNPJ n°. 37.440.128/0002-67 
Torna pública que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, a licENÇa dE iNSTalaÇÃo E aMPliaÇÃo para ativi-
dade de fabricação de ração balanceada e alimentos preparados para animais, 
com sede na Estrada Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do município de São 
domingos do araguaia, Estado do Pará. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

soLicitaÇÃo de MUdaNÇa de titULariedade e reNoVaÇÃo 
de LiceNÇa de oPeraÇÃo

sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas Ltda s/a 
cNPJ n°. 37.440.128/0002-67 

Torna pública que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, a MUdaNÇa dE TiTUlariEdadE E rENoVaÇÃo dE 
SUa licENÇa dE oPEraÇÃo N°. 10468/2017 para atividade de fabricação de 
ração balanceada e alimentos preparados para animais, com sede à Estrada 
Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do município de São domingos do araguaia, 
Estado do Pará.

Protocolo: 658582

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença Prévia
-lP Nº 0112021 e a licença de instalação - li Nº 011/2021, para a rede de 
distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430018327 - r. Principal 
antes do cemitério no ramal do igarapé/ amiraldo correia Moreira”, localizada 
no Município de Viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 658583

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de cur-
ralinho - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a autori-
zação para Supressão de vegetação (aSV) para a construção das redes de 
distribuição de Energia elétrica, 34,5 KV para atender a comunidades: Santa 
Maria, Estrela do oriente, Santa Terezinha, Jatiboca, aramaquiri, Terra Gran-
de Pracuuba,  Santo inácio, Timbotuba, São João, Ponta alegre, Sova, Vista 
alegre, Santo antonio, livramento, Santa rosa, ilha do Veado, ilha do cupu, 
furo das Pedras, Nossa Sra. aparecida, rio São Pedro, ilha Barbosa, rio São 
João, ilha Tamaiuro, Marizal, castanhal, São José, Muru-Muru, rio Pirarucu, 
Menino Jesus, Tururi, Samanajos, ilha da Briza, Vila dotoro, Vila Nova canaã, 
rio açu, rio Santa Maria, ilha inajatuba, rio Santana, rio Piriá Grande, rio 
Marituba, rio cuera, rio anapu, ilha assurana e Pedrinha, no município de 
curralinho, no Estado do Pará.

Protocolo: 658584

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e de-
senvolvimento Econômico de Barcarena - SEMadE, as renovações das licen-
ças de operação (los), da linha de distribuição: Vila do conde / Hidrovias e 
do Sistema de distribuição: Vila do conde / Barcarena, composto pela linha e 
Subestação, ambas com tensão 69 KV no município de Barcarena, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 658585

ÁGUa Norte - 
trataMeNto de ÁGUa e soLUÇÕes aMBieNtais Ltda, 

Torna público o pedido de licenciamento para a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, referente a licença de operação para 
a tipologia 2320 - Prestação de Serviços fitossanitários/domissanitários, no 
município de Marabá-Pa.

Protocolo: 658586
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