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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1585, 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$ 62.651.124,10 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 62.651.124,10 (Sessenta e dois Mi-
lhões, Seiscentos e cinquenta e Um Mil, cento e Vinte e Quatro reais e dez 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897480 - SEdoP 0301 449035 2.783.698,51

071011751214897567 - SEdoP 0301 449035 1.668.130,09

171010412212978339 - SEfa 0301 319011 27.227.244,38

171010412212978339 - SEfa 0301 319012 1.900,00

171010412212978339 - SEfa 0301 319016 5.550.000,00

171010412212978339 - SEfa 0301 339008 168.000,00

171010412212978339 - SEfa 0301 339036 262.000,00

171010412212978339 - SEfa 0301 339039 40.000,00

171010412212978339 - SEfa 0301 339093 50.000,00

271011812615088238 - SEMaS 0316 449052 1.595.000,00

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 10.100.000,00

291012678214867430 - SETraN 0324 444042 2.133.268,46

291012678214867505 - SETraN 0324 444042 1.230.500,00

431010824415057678 - SEaSTEr 0306 449052 8.791.817,80

462021339215038841 - fcP 0301 339039 400.000,00

792011812615088238 - idEflor-Bio 0656 339140 83.517,00

792011854114978365 - idEflor-Bio 0656 339030 189,78

792011854114978365 - idEflor-Bio 0656 449052 37.451,10

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339030 1.182,65

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339036 48.400,00

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339047 9.600,00

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 449052 11.224,33

792011854314978781 - idEflor-Bio 0661 339033 458.000,00

ToTal 62.651.124,10

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 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 1586, 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$ 1.416.625,65 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.416.625,65 (Hum Milhão, Quatro-
centos e dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte e cinco reais e Sessenta e cinco 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 299.840,00
171022884600009049 - Enc. SEfa 0306 339093 156.785,65

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 410.000,00
871010824415058859 - fEaS 0101 334181 550.000,00

ToTal 1.416.625,65

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012012212978338 - SEdaP 0101 449052 5.000,00
171022884500003066 - Enc. SEfa 0306 459065 156.785,65

341010412115087679 - fdE 0101 444042 294.840,00
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 960.000,00

ToTal 1.416.625,65

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: 659118

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 796/2021-ccG de 21 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/547610,
r E S o l V E:
autorizar alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo, Secretário de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a viajar para Brasília/df, no 
período de 24 a 26 de maio de 2021, a fim de participar de reunião no 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento, devendo responder 
pelo expediente do órgão, na ausência do titular, lUcaS ViEira TorrES, 
Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 659115
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aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 06/2021 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará lici-
tação, no tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos de informática, para atendimento das necessidades da casa 
Civil da Governadoria do Estado do Pará, conforme especificações, estima-
tivas de quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) 
do Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 24/05/2021 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 07/06/2021
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia).
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658863

diÁria
.

Portaria Nº 335/2021-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° 2021/527497, de 17 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 19 a 21/05/2021.

Servidor objetivo

SilVio arTHUr PErEira, cPf: 238.956.080-68, matrícula 
funcional nº 5945738/ 1, cargo coordenador do Núcleo, lotado 

no NUrMEc.

acompanhar o Governador do Estado do Pará, em 
agenda Oficial, na referida cidade.

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 336/2021-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° 2021/519851, 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 aVEiro/Pa, no período de 17 a 20/05/2021.

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

na coordenadoria de Transportes.

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

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, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 337/2021-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° 2021/538472,  de 19 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de TUcUrUÍ/Pa, no dia 21/05/2021.

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 ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará 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 338/2021-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° 2021/531204, 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 municípios 
de acará, BarcarENa, MaraBá, MocaJUBa, ParaUaPEBaS, TUcUrUi E 
MoJU/Pa, no período de 19 a 22/05/2021.

Servidor objetivo

 lUÃ GaBriEl doS SaNToS, cPf 892.111.032-15, matrícula  
funcional  nº 5917715/ 2, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na ouvidoria Geral do Estado.

dar apoio ao ouvidor geral do Estado, nas entregas 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, 20 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 339/2021-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° 2021/531205 de 18 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar nos trechos Mara-
Bá/JacUNdá/MaraBá/Pa, no dia 20/05/2021.

Servidor objetivo

adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 
5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 

lotado no centro regional de Governo do Sudeste do Pará.

Participar de agenda institucional, representar o Se-
cretario regional de Governo e acompanhar o diretor 

da 4ª UrE de Marabá, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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 341/2021-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° 2021/538659, 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

SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, 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 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 342/2021-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° 2021/542337, de 20 de maio de 2021;
coNSidEraNDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
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rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BraGaNÇa/Pa, no dia 21/05/2021.

Servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
Acompanhar a agenda oficial do Governo, no 

referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 21 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 343/2021-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° 2021/533601, de 18 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para muni-
cípios abaixo discriminados, com objetivo de dar apoio logístico a ouvidoria 
Geral do Estado.

Servidor Municípios Períodos diárias
JoSE diVaN SaNToS da PENHa, cPf 121.136.972-20, 
matrícula funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de 

auxiliar de atividades agropecuárias, lotado na diretoria 
de Gestão de logística.

TUcUrUÍ 19 a 20/05/2021 1.1/2

PaUlo aTaÍdE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 
36676/1, cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de 
Motorista, lotação na coordenadoria de Transporte.

BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, cPf 067.542.362-
72, matrícula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.
faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 

matrícula funcional nº 5947234/1,ocupante do cargo de 
assessor administrativo ii, lotado diretoria de Gestão 

de logística.
Joao BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 

matrícula funcional nº 5900907/3,ocupante do cargo de 
Secretário de diretoria, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

MaraBá 19 a 21/05/2021 2.1/2

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes as diárias aos servi-
dores acima, que se deslocaram conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 658818

FÉrias
.

Portaria N°. 340/2021-crG, de 20 de Maio de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/525562, de 17/05/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado, referente ao mês de JUNHo de 2021.

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo

5947914-1 daNiEllE criSTiaNE liMa alSHaar 03/04/2020 a 
02/04/2021

30/06/2021 a 
29/07/2021

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: 658676

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 003/2021-cMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/
Mf sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa coNcEPT coMPaNY lTda, 
cNPJ: 40.282.416/0001-64, com endereço na av. Eng luiz carlos Berrini, 
1748 - conj 1710 sala 3, cidade Monções - São Paulo - SP, cEP: 04571-000.

do oBJETo: contratação de empresa especializada na capacitação dos 
agentes de segurança a disposição desta casa Militar da Governadoria do 
Estado do Pará, em técnicas e defensivas destinadas a proteção de auto-
ridades, em consonância com o Parecer Jurídico 035/2021 – aSJUr cMG 
Pa, acostado aos autos.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei federal 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 04.128.1508.8912 
/ capacitação de agentes Públicos/ Natureza da despesa 33.90.39.48/ ou-
tros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e Treina-
mento/ ação detalhada 267935 / Plano interno 4120008912c/ fonte do 
recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)
foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 21 de maio de 2021.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 658765

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 003/2021-cMG
 considerando o Parecer Jurídico nº 035/2021 aSJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021 – CMG PA, com 
fulcro no art. 25, inciso i, da lei federal 8.666/93, visando à despesa com 
a contratação de empresa na capacitação dos agentes de segurança a dis-
posição desta casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, em técnicas 
e defensivas destinadas a proteção de autoridades, a fim de atender as de-
mandas da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, pela empresa 
coNcEPT coMPaNY lTda, cNPJ: 40.282.416/0001-64, com endereço na 
av. Eng luiz carlos Berrini, 1748 - conj 1710 sala 3, cidade Monções - São 
Paulo - SP, cEP: 04571-000, conforme documentação anexada aos autos.
Valor: r$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais). Belém/Pa, 21 
de maio de 2021.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 658767

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 370/2021 – di/cMG, 
de 21 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 18 a 20/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: caP QoPM Khistian Batis-
ta castro, cPf nº 749.574.572-04; ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 658835
 eXtrato de Portaria Nº 371/2021 – di/cMG, 

de 21 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itaituba/Pa; Período: 17/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação); Servidor: caP QoPM rubens alan da costa Barros, cPf nº 
687.849.882-15; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa 
rodrigues;

Protocolo: 658907

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 244/2021-PGe.G., de 19 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, iii da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença falecimento à servidora Giselle Benar-
roch Barcessat freire, identidade funcional nº 5747651/1, no período de 16 
a 23.05.2021, em decorrência do falecimento de seu Genitor.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 658703
Portaria Nº 242/2021-PGe.G., de 18 de maio de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a Portaria n° 776/2017-PGE/Pa, de 01 de dezembro de 
2017, que coNSTiTUi a comissão de implantação da Política de Gestão 
documental da Procuradoria-Geral do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de adoção de política de gestão de docu-
mentos para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, visando assegurar a 
guarda dos conjuntos documentais indispensáveis à tomada de decisões, à 
comprovação de direitos e à preservação da memória institucional;
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coNSidEraNdo a grande quantidade de documentos gerados no âmbito 
desta Procuradoria que, ao longo do tempo, necessitam ser destruídos para 
abrir espaço a novos documentos;
coNSidEraNdo que a guarda e a eliminação de documentos exigem uma 
análise criteriosa, haja vista a importante necessidade de garantir a pre-
servação de direitos;
rESolVE:
art. 1º revogar a PorTaria Nº 776/2017, de 01 de dezembro de 2017 que 
designa a Procuradora lilian Mendes Haber, como membro da comissão 
de implantação da Política de Gestão documental da Procuradoria-Geral 
do Estado do Pará. Substituir para o servidor Bruno rodrigues cardoso, 
como membro.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 10 de maio de 2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 658704

diÁria
.

Portaria Nº 248/2021-PGe.G. Belém, 21 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/534421.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores roseli Pantoja cavalcante Serra, assessora, identidade funcio-
nal nº 5892912/3 e alexandre Mallet alvarez, Motorista, identidade fun-
cional nº 54189195/2, para obtenção de cópia integral do processo nº 
00071066220188140019, no dia 20.05.2021.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: curuça/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 658755

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 426/2021 – daF/sePLad de 21 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° 2021/527288, de 17 de maio 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:
34. rEVoGar a PorTaria Nº 325/2021 – daf/SEPlad, de 16 de abril de 
2021, publicada no doE Nº 34.556, de 19 de abril de 2021.
35. dESiGNar o servidor aNToNio EdUardo MoraES SaMPaio, fun-
cional Nº 5946794/1, ocupante do cargo de coordenador de Unidade de 
atendimento à População, para a função de fiScal e o servidor rUBENS 
do roSário PrESTES, id. funcional Nº 5959846/1, ocupante do cargo de 
Secretário de Unidade de atendimento à População, para a função de SU-
PlENTE, devendo ser intermediador substituto entre as partes do Termo de 
Comodato Nº 01/2016 firmado com a empresa CALILA ADMINISTRÇÃO E 
coMErcio S/a, que tem como objeto o empréstimo, a título gratuito, pela 
coModaNTE à coModaTária, de uma área de 432,33m² (quatrocentos 
e trinta e dois metros e trinta e três centímetros quadrados), localizada no 
SHoPPiNG cENTEr GrÃo-Pará, com toda a infraestrutura técnica e mo-
biliária necessárias, exclusivamente, para instalação e funcionamento da 
Unidade de atendimento à População “ESTaÇÃo cidadaNia”.
• Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições 
do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e finanças 
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: 659086

Portaria Nº 428/2021 – daF/sePLad de 21 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° 2021/527288, de 17 de maio 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:
34. rEVoGar a PorTaria Nº 513/2020 – daf/SEPlad, de 13 de outubro 
de 2020, publicado no doE Nº 34.374, de 15 de outubro de 2020.
35. dESiGNar o servidor aNTÔNio MarcoS loPES aZEVEdo, funcional 
Nº 5957173/1, ocupante do cargo de coordenador, para a função de fiS-
cal e a servidora BEaTriZ PoNTES coNcEiÇÃo liMa, id. funcional Nº 
5957217/1, ocupante do cargo de Secretário de Unidade de atendimen-
to à População, para a função de SUPlENTE, devendo ser intermediador 
substituto entre as partes do Termo de Comodato Nº 01/2019, firmado 
com a araPar EMPrEENdiMENToS E ParTiciPaÇÕES lTda, cujo objeto 
é o empréstimo, a título gratuito, pela coModaNTE à coModaTária, de 
uma área de 1.030,16 m² (um mil e trinta virgula dezesseis metros qua-
drados), localizado no SHoPPiNG PáTio MaraBá, constituída das lUc’s 
105/106/107 (cento e cinco, cento e seis e cento e sete), localizada no 
primeiro piso com toda a infraestrutura técnica existente, exclusivamente, 
para instalação e funcionamento da Unidade de atendimento à População 
“ESTaÇÃo cidadaNia”, de acordo com as condições estabelecidas no pre-
sente instrumento e em conformidade com as especificações contidas nos 
anexos i (Planta do Espaço) e ii (equipamentos instalados pertencentes à 
coModaNTE).
• Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições 
do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finanças 
em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas 
ao estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHilEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 659087

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº420/2021-daF/sePLad, de 20 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/523787;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marcia PaiXao SaNToS, id. funcional nº 1341/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na coordenadoria 
de Perícia Médica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 de 
novembro a 02 de dezembro de 2021, referente ao triênio de 04 de janeiro 
de 2002 a 03 de janeiro de 2005.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
Maio dE 2021
SHirlEY araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658617
Portaria Nº424/2021-daF/sePLad, de 21 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/525208;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo SaNToS SoUZa, id. funcional nº 
26280/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 05 de julho a 03 de agosto de 2021, referente ao triênio de 01 
de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658875
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 423/2021-daF/sePLad, de 20 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74369, e os termos do Processo nº 
2021/525947,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora Marcia corrEia laGo MoUra, id. funcional 
nº. 54194478/1, ocupante do cargo de assistente Social, lotada na co-
ordenadoria de Monitoramento e avaliação de Programas, no período de 
07/04/2021 a 21/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658624
 Portaria Nº 422/2021-daF/sePLad, de 20 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74414, e os termos do Processo nº 
2021/321032,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 47 (quarenta e sete) dias de licença para 
Tratamento de Saúde à servidora Marcia do Socorro PErEira SE-
GUiNS, id. funcional nº. 6037119/1, ocupante do cargo de agente admi-
nistrativo, lotada na coordenadoria de carreira e remuneração, no período 
de 15/03/2021 a 30/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658633

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 21/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: EXaTa coNSTrUTora lTda, sediada na avenida Marquês 
de Herval, nº 910, bairro da Pedreira, cEP: 66.085-313, em Belém/Pa, , 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 21.027.140/0001-23
oBJETo: Prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preven-
tiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamen-
tos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na 
região Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, 
Santa Bárbara do Pará e Santa isabel do Pará), e nas cidades de Breves, itai-
tuba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, redenção e 
Parauapebas, em conformidade com as especificações, qualidade e condições 
gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
U.o. 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 -outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
fonte – 0301000000
Valor Global Estimado: 4.428.999,00
origem dos recursos: Tesouro Estadual.
daTa da aSSiNaTUra: 19/05/2021.
ViGÊNcia: 19/05/2021 à 18/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 658780
eXtrato do coNtrato Nº 20/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, cEP: 
66.093-542, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, sediada 
na avenida Perimetral, nº 1630, 1º andar, Bairro do Marco, cEP: 66.095-
780, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 08.928.777/0001-22.
oBJETo: Prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preven-
tiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipa-
mentos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados 
na região Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Ma-
rituba, Santa Bárbara do Pará e Santa isabel do Pará), e nas cidades de 
Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, 
Redenção e Parauapebas, em conformidade com as especificações, qualidade 
e condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital.

doTaÇÃo orÇaMENTária:
U.o. 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 -outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte – 0301000000
Valor Global: 1.302.548,00
origem dos recursos: Tesouro Estadual.
daTa da aSSiNaTUra: 16/05/2021.
ViGÊNcia: 16/05/2021 à 15/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 658794

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 425/2021-daF/sePLad, de 21 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/466245, de 03 de maio de 2021
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUiZ EdiValdo cordEiro MoNTEiro, id. fun-
cional nº 11797/1 e cPf nº 153.222.112-68 ocupante do cargo auxiliar 
Técnico, lotado nesta Secretaria, Suprimento de fundos no valor total de 
R$-4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação or-
çamentária abaixo:

04.122.1297.8338 33.90.30 – Material de consumo - r$-3.000,00
 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - r$-1.000,00

o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 659020

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 03/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo- 
SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a SE-
crETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, com 
sede na rua dos Tamoios, nº 1592, bairro Batista campos, cEP: 66.033-
172 – Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.929.042/0001-25.
oBJETo: alocação de mão de obra prisional de 10 (dez) mulheres privadas 
de liberdade do regime semiaberto, custodiadas no centro de reeducação 
feminino de ananindeua (crf), unidade prisional do Sistema Penitenciário 
do Estado do Pará, na atividade laborativa de auxiliar administrativo para 
classificação, separação e digitalização de documentos.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8339 – operacionalização das ações 
de recursos Humanos
Natureza de despesa: 31.90.36 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Valor Global: r$ 215.160,00
fonte: 0101000000
UG: 910101
Plano interno 4120008339c
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da publicação no Diário Oficial do 
Estado.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 658735

Portaria Nº 129, de 21 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 1585, 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
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aNeXo a Portaria Nº 129, de 21 de Maio de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
PMPa

outras despesas 
correntes 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

despesas ordinárias
 0101 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fEMa
investimentos 1.595.000,00 0,00 0,00 0,00 1.595.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEMaS

 0316 1.595.000,00 0,00 0,00 0,00 1.595.000,00
fUNdEflor

investimentos 48.675,43 0,00 0,00 0,00 48.675,43
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 48.675,43 0,00 0,00 0,00 48.675,43
outras despesas 

correntes 59.372,43 0,00 0,00 0,00 59.372,43

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 59.372,43 0,00 0,00 0,00 59.372,43
idEflor-Bio

outras despesas 
correntes 542.317,00 0,00 0,00 0,00 542.317,00

contrato Global
 0656 83.517,00 0,00 0,00 0,00 83.517,00
 0661 458.800,00 0,00 0,00 0,00 458.800,00

NGPr
investimentos 10.510.000,00 0,00 0,00 0,00 10.510.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00
 0301 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

SEdaP

investimentos 294.840,00 0,00 0,00 0,00 294.840,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 294.840,00 0,00 0,00 0,00 294.840,00

SEdEME
investimentos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
GESTÃo

Enc. SEfa
outras despesas 

correntes 157.513,79 0,00 0,00 0,00 157.513,79

despesas ordinárias

 0106 728,14 0,00 0,00 0,00 728,14

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

outras despesas 
correntes 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

despesas ordinárias

 0301 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 32.779.144,38 0,00 0,00 0,00 32.779.144,38

folha de Pessoal

 0301 32.779.144,38 0,00 0,00 0,00 32.779.144,38

iNfra-ESTrUTUra E TraNSPorTE
NGTM

investimentos 991.571,36 0,00 0,00 0,00 991.571,36
obras e instalações

 0101 991.571,36 0,00 0,00 0,00 991.571,36
SEdoP

investimentos 4.451.828,60 0,00 0,00 0,00 4.451.828,60
outras despesa de investimentos

 0301 4.451.828,60 0,00 0,00 0,00 4.451.828,60
SETraN

investimentos 3.363.768,46 0,00 0,00 0,00 3.363.768,46
obras e instalações

 0324 3.363.768,46 0,00 0,00 0,00 3.363.768,46
PolÍTica Social

fEaS
outras despesas 

correntes 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

despesas ordinárias
 0101 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

SEaSTEr
investimentos 8.791.817,80 0,00 0,00 0,00 8.791.817,80

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0306 8.791.817,80 0,00 0,00 0,00 8.791.817,80
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

despesas ordinárias
 0301 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
10.804.840,00 0,00 0,00 0,00 10.804.840,00

NGPr
 0101 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00
 0301 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

SEdaP
 0101 294.840,00 0,00 0,00 0,00 294.840,00

cultura 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
fcP
 0301 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

5.443.399,96 0,00 0,00 0,00 5.443.399,96

NGTM
 0101 991.571,36 0,00 0,00 0,00 991.571,36

SEdoP
 0301 4.451.828,60 0,00 0,00 0,00 4.451.828,60

direitos Socioas-
sistenciais 9.341.817,80 0,00 0,00 0,00 9.341.817,80

fEaS
 0101 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

SEaSTEr
 0306 8.791.817,80 0,00 0,00 0,00 8.791.817,80

Encargos Especiais 157.513,79 0,00 0,00 0,00 157.513,79
Enc. SEfa

 0106 728,14 0,00 0,00 0,00 728,14
 0306 156.785,65 0,00 0,00 0,00 156.785,65

Governança 
Pública 2.137.317,00 0,00 0,00 0,00 2.137.317,00

fEMa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SEMaS

 0316 1.595.000,00 0,00 0,00 0,00 1.595.000,00
idEflor-Bio

 0656 83.517,00 0,00 0,00 0,00 83.517,00
 0661 458.800,00 0,00 0,00 0,00 458.800,00
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infraestrutura e 
logística 3.363.768,46 0,00 0,00 0,00 3.363.768,46

SETraN
 0324 3.363.768,46 0,00 0,00 0,00 3.363.768,46

Manutenção da 
Gestão 35.799.144,38 0,00 0,00 0,00 35.799.144,38

PMPa
 0101 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

SEdEME
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

SEfa
 0301 33.299.144,38 0,00 0,00 0,00 33.299.144,38

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
108.047,86 0,00 0,00 0,00 108.047,86

fUNdEflor
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 108.047,86 0,00 0,00 0,00 108.047,86

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         4.746.411,36 0,00 0,00 0,00 4.746.411,36

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
728,14 0,00 0,00 0,00 728,14

0301 - recursos ordinários 48.250.972,98 0,00 0,00 0,00 48.250.972,98

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
8.948.603,45 0,00 0,00 0,00 8.948.603,45

0316 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
1.595.000,00 0,00 0,00 0,00 1.595.000,00

0324 - royaltie Mineral 3.363.768,46 0,00 0,00 0,00 3.363.768,46

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 191.564,86 0,00 0,00 0,00 191.564,86

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
458.800,00 0,00 0,00 0,00 458.800,00

ToTal 67.555.849,25 0,00 0,00 0,00 67.555.849,25

Portaria Nº 130, de 21/05/2021 - 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$ 100,00 (cem 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

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 100,00

ToTal 100,00

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

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 100,00

ToTal 100,00

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: 659119

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 059 de 20 de Maio de 2021
institui valores de cobrança para contratação dos serviços dos sistemas do 
ambiente e-diário.
o PrESidENTE da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso da atribuição 
que lhe confere o Decreto Estadual de nomeação publicado no Diário Oficial 
do Estado em 25.01.2019;
considerando a tabela de matriz de custos da manutenção dos serviços, 
resolve:
art. 1º: disponibilizar os serviços do ambiente atual de gestão do diário 
Oficial do Estado em formato de serviço.
art. 2º: o ambiente e-diário é composto por sistemas informatizados divi-
didos em módulos e estão descritos no anexo i desta portaria.
art. 3º: o ambiente e-diário é composto por serviços prestados por cola-
boradores e estão descritos no anexo ii desta portaria.
art. 4: o valor mensal e a unidade de medida de cada serviço realizado por 
sistema informatizado ou serviço prestado por colaborador está descrito no 
anexo iii desta portaria.
art. 5º: o valor de qualquer customização no ambiente deverá ser de r$ 
120,00 (cento e vinte reais) por hora de serviço.
art. 6º: a quantidade de horas mínima de customização inicial deverá 
constar em contrato na hora da contratação.
art. 7º: Quaisquer customizações posteriores as implantações iniciais de-
veram ser contratadas a parte do contrato mensal.
art. 8º: o valor do suporte de cada módulo do sistema informatizado já 
está previsto no pagamento mensal do respectivo módulo.
Art. 9º: O valor final da contratação será a soma das quantidades e de cada 
módulo ou serviço previsto em contrato.
art. 11º: a forma de contratação será em modelo anual com pagamentos 
mensais.
art. 12º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
anexo i – sistemas informatizados

área Módulo
Envio de conteúdo Gestão de conteúdo do usuário
Envio de conteúdo frente de loja
Envio de conteúdo administrativo

Gestor e-diário Gestão de conteúdo
Gestor e-diário financeiro
Gestor e-diário assinador digital de documentos

formatador de conteúdo Gerador de arquivo para editoração
formatador de conteúdo Gestão de moldes, tarjas e matriz
Publicação de Periódico Portal de acesso ao público
Publicação de Periódico Gestão e análise de acesso
Publicação de Periódico armazenamento dos arquivos

anexo ii – serviços prestados

área Serviço

Envio de conteúdo Suporte em gestão de validação de conteúdo

Envio de conteúdo atendimento ao público da loja

Envio de conteúdo Suporte para equipes na administração do módulo de envio de conteúdo

Envio de conteúdo administração do módulo de envio de conteúdo

Gestor e-diário Suporte em administração de Periódicos

 administração da Gestão de conteúdo

Gestor e-diário Suporte para equipe do módulo financeiro

Gestor e-diário Administração do módulo financeiro

Gestor e-diário Suporte para o módulo assinador digital de documentos

Gestor e-diário administração do módulo assinador digital de documentos

formatador de conteúdo Suporte para os sistemas

formatador de conteúdo Gerar o arquivo para editoração

formatador de conteúdo Gerar os moldes, tarjas e matriz

Publicação de Periódico Portal de acesso no datacenter da autarquia

Publicação de Periódico análise de acesso utilizando ferramentas de segurança da autarquia

Publicação de Periódico armazenamento dos arquivos utilizando estrutura da autarquia

anexo iii – Valores dos sistemas e serviços

área Módulo / Serviço Unidade de 
medida Quant. Valor mensal

Envio de conteúdo Gestão de conteúdo do usuário instalação 1 r$525,00
Envio de conteúdo frente de loja instalação 1 r$525,00
Envio de conteúdo administrativo instalação 1 r$525,00
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Envio de conteúdo atendimento ao público da loja Hora 30 r$1.050,00
Envio de conteúdo administração do módulo de envio de conteúdo Hora 30 r$1.050,00

Gestor e-diário Gestão de conteúdo instalação 1 r$525,00
Gestor e-diário financeiro instalação 1 r$1.575,00
Gestor e-diário assinador digital de documentos instalação 1 r$525,00
Gestor e-diário administração da Gestão de conteúdo Hora 30 r$1.050,00
Gestor e-diário Administração do módulo financeiro Hora 30 r$1.050,00

Gestor e-diário administração do módulo assinador digital de 
documentos Hora 120 r$1.050,00

formatador de conteúdo Gerador de arquivo para editoração instalação 1 r$1.050,00
formatador de conteúdo Gestão de moldes, tarjas e matriz instalação 1 r$525,00
formatador de conteúdo Gerar o arquivo para editoração Hora 30 r$1.050,00
formatador de conteúdo Gerar os moldes, tarjas e matriz Hora 30 r$1.050,00

Publicação de Periódico Portal de acesso no datacenter da autarquia instalação 1 r$525,00

Publicação de Periódico análise de acesso utilizando ferramentas de segu-
rança da autarquia instalação 1 r$525,00

Publicação de Periódico armazenamento dos arquivos utilizando estrutura 
da autarquia Megabyte 1024 r$1.050,00

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 658871

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 070 de 18 de maio de 2021
dESiGNar, a servidora Maria ocilia MarTiNS PErEira, matrícula nº 
3154769/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
para responder pela coordenadoria do Núcleo de Planejamento, código 
GEP-daS-011.4, por ocasião das férias da titular, Kátia andrade da Silva, 
matricula nº 5490499/6, no período de 06/04/2021 a 05/05/2021.
a presente portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 06 de abril de 
2021.
Portaria Nº 071 de 18 de maio de 2021
dESiGNar, o servidor aNTÔNio JoSÉ dUarTE, matrícula nº 2009358/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder pela para 
responder pela agência Municipal do iaSEP/castanhal/Pa, código GEP-
daS-011.2, por ocasião das férias da titular, lourival da Silva ferreira, 
matricula nº 5905752/2, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021.
a presente portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 03 de maio de 
2021.
Portaria Nº 074 de 19 de maio de 2021
dESiGNar, o servidor JoÃo SilVa dE oliVEira, matrícula nº 5063140/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder pela Ge-
rência regional do iaSEP/Marabá/Pa, código GEP-daS-011.3, por oca-
sião das férias do titular, antonio Jaques cardoso Moreira, matricula nº 
5947483/1, no período de 01/06 a 30/06/2021.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de junho de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 658846

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 293 de 21 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal suplente de con-
trato, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/1084631;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Maria francielma ferreira de farias, matrícula nº 
5440378/6, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de administração e Serviços, para atuar como fiscal suplente 
do Contrato Administrativo nº 001/2021, firmado com a empresa IMPREN-

Sa oficial do ESTado do Pará - ioE, cNPJ nº 04.835.476/0001-01, 
que tem como objeto a prestação de serviços de publicação de atos admi-
nistrativos do CONTRATANTE pela CONTRATADA no Diário Oficial do Estado 
do Pará pelo período de 12 (doze) meses.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658956

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 011/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
outsourcing de impressão (incluindo cessão de equipamentos, manutenção 
preventiva e corretiva, fornecimentos de suprimentos – peças, materiais 
gráficos e PAPEL, software de bilhetagem e monitoramento com acesso via 
rede TcP-iP), com disponibilização de mão de obra (copista) e realização 
de serviços gráficos correlatos, todos SOB DEMANDA a fim de atender as 
necessidades do iNSTiTUTo dE GESTao PrEVidENciária do ESTado do 
Pará – iGEPrEV.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas e 09.126.1508-8238 – Gestão de Tecnologia 
da informação;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 339037 – locação de Mão de obra e 339040 – Ser-
viço de Tecn. da inform. E comum. – PJ.
daTa dE aBErTUra: 07/06/2021.
Hora: 13h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém, 24 de maio de 2021.
cícero Marcos lopes do rosário
Pregoeiro
GiUSSEPP MENdES
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 659005
aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 010/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para a elaboração de es-
tudo de alM (asset liability Management) determinístico, incluindo, de 
um lado, a macroalocação através da construção da Fronteira Eficiente de 
Markowitz e, de outro, a modelagem de cash flow Matching para a deter-
minação dos vértices de títulos públicos federais para serem adquiridos e 
proteger o Passivo do rPPS gerenciado pelo instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará – iGEPrEV.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manuteção da Gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.
daTa dE aBErTUra: 04/06/2021.
Hora: 13h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém, 24 de maio de 2021.
cícero Marcos lopes do rosário
Pregoeiro
GiUSSEPP MENdES
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 659008

diÁria
.

Portaria Nº 287 de 21 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os Processos n° 2021/473535 (PaE), de 04/05/2021; 
nº 2021/511914 (PaE), de 13/05/2021 e n° 2021/538394 (PaE), de 
19/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar ao servidor Edinaldo Souza e Silva, matrícula nº 
57216801/1, da Secretaria de Educação do Estado Pará – SEdUc, ocupan-
te do cargo de Motorista, a viajar do município de capitão Poço/Pa para 
o município de ourém/Pa, ambos os municípios pertencentes ao Grupo B, 
no período de 22/05/2021 a 29/05/2021, com o objetivo de conduzir o 
caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
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ii - coNcEdEr, a título de complementação das diárias concedidas através 
da Portaria n° 243/2021, de 06/05/2021, publicada no doE n° 34.576, de 
07/05/2021 e da Portaria n° 268/2021, de 14/05/2021, publicada no doE 
n° 34.585, de 17/05/2021, de acordo com as bases legais vigentes, 07 
(sete) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658729
Portaria Nº 291 de 21 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 2021/538259 (PaE), de 19/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor antônio Tardelli Bittencourt Paiva, matrícula nº 
73504055/4, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Ourém/PA, no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, a fim de 
realizar o serviço de atendimento de beneficiários sobre processos de apo-
sentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658792
Portaria Nº 292 de 21 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 2021/538113 (PaE), de 19/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Castanhal/PA, no dia 27/05/2021, a fim de acompanhar o 
serviço de instalação da linha telefônica no polo do iGEPrEV no município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658796
Portaria Nº 288 de 21 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 2021/538189 (PaE), de 19/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Sérgio campos oliveira, matrícula nº 8002711/3, 
ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, a viajar ao muni-
cípio de Ourém/PA, no período de 22/05/2021 a 24/05/2021, a fim de orga-
nizar a infraestrutura tecnológica do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658747
Portaria Nº 289 de 21 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 2021/538212 (PaE), de 19/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao município de 
Ourém/PA, no período de 22/05/2021 a 24/05/2021, a fim de adotar as 
primeiras providências quanto à higienização do ambiente, alinhamento 
para a divulgação dos serviços ofertados, limpeza dos bens, teste dos equi-
pamentos e verificação do funcionamento de energia elétrica do Caminhão 
– Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658766

Portaria Nº 290 de 21 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 2021/538245 (PaE), de 19/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Sandra rêgo Nunes de loiola, matrícula n° 
57205414/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Ourém/PA, no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, a fim de 
realizar o serviço de atendimento de beneficiários sobre processos de apo-
sentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 658777

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Nos termos do decreto nº. 2.168/2010, e os incisos i e ii e § 1º do art. 
24 da lei federal nº 8.666/93, com suas alterações e considerando a ata 
de habilitação e proposta financeira, resolvo por ADJUDICAR E HOMO-
loGar o procedimento licitatório, relativo a coTaÇÃo  ElETrÔNica Nº. 
002/2021, referente ao Processo n° 57321/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE cracHáS dE idENTificaÇÃo iNSTiTUcioNal E 
fUNcioNal
Tipo: MENor PrEÇo
Empresa vencedora:

iTEM EMPrESa VENcEdora Valor ToTal

1 a P c BoNa EirEli
cNPJ: 40.147.595/0001-27 r$ 1.185,00

Belém, 21 de maio de 2021.
PaUla da GraÇa frEirE MacHado
Homologadora da cotação Eletronica – EGPa
diretora de administração e finanças – daf/EGPa

Protocolo: 658820

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 086/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo 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. Valdir lemes Machado – Prefeito do 
Município de Novo repartimento/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 087/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BUJarU 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: 21/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Miguel Bernardo da costa Júnior – Pre-
feito do Município de Bujaru/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 088/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iriTUia 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: 21/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Marcos de lima Pinto – Prefeito do 
Município de irituia/Pa.
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terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 089/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará 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: 21/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. alcir costa da Silva – Prefeito do Muni-
cípio de Santa Maria do Pará/Pa.

Protocolo: 658698

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria N.º 393, de 21 de  Maio de 2021.
institui grupo de trabalho para implementar o modelo de gestão, controle 
e acompanhamentos dos incentivos e benefícios fiscais.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 138, parágrafo único, inciso i da constituição Estadual, art. 
6º, inciso iii da lei complementar nº 078, de 28 de dezembro de 2011, 
art. 6º, inciso i do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005 e art. 6º, inciso 
i da instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005, e
considerando a necessidade de aprimoramento dos instrumentos de con-
trole e acompanhamentos dos incentivos e benefícios fiscais;
considerando o regulamento operativo do Programa do Banco interame-
ricano de desenvolvimento - roP para executar o Projeto de Modernização 
da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa,
rESolVE:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de implementar o mo-
delo de gestão, controle e acompanhamentos dos benefícios e incentivos 
fiscais.
art. 2º designar os servidores a seguir para, sob a coordenação do primei-
ro, compor o Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria:
I - - Simone Cruz Nobre, identificação funcional n.º 5486408-1, lotada na 
diretoria de Tributação - dTr;
II - Fábio Roberto da Silva Vieira, identificação funcional n.º 5914710-1, 
lotado na diretoria de Tributação - dTr;
III - Júlison Moraes de Oliveira, identificação funcional n.º 5914966-1, lo-
tado na diretoria de Tributação - dTr;
IV - Alessandro Alexandria Loja, identificação funcional n.º 5914727-1, 
lotado na diretoria de Tributação - dTr;
V - Walcir Marçal Nogueira, identificação funcional n.º 5519888-1, lotado 
na diretoria de fiscalização - dfi;
VI - Bernardo Ribeiro Janot de Mattos, identificação funcional n.º 5914711-
1, lotado na diretoria de arrecadação e informações fazendárias - daif;
Vii - rivail araújo de f. filho, identidade funcional n.º 3248968-1, lotado 
na diretoria de arrecadação e informações fazendárias - daif;
VIII - José Dias de Carvalho Zurutuza, identificação funcional n.º 5895006-
5, lotado na diretoria de arrecadação e informações fazendárias - daif;
iX - caio rúbio de Melo, identidade funcional n.º 5915118-1, lotado na 
diretoria de Tecnologia da informação - dTi;
X - José Carlos dos Santos Damasceno, identificação funcional nº 5333261-
1, lotado na diretoria do Tesouro Estadual.
Parágrafo único. a coordenadora do Grupo de Trabalho, em suas ausências 
e impedimentos, será substituída pelo servidor nominado no inciso ii deste 
artigo.
art. 3º compete ao Grupo de Trabalho:
i - propor o modelo de gestão, controle e acompanhamento dos incentivos 
e benefícios fiscais;
II - apresentar a metodologia de cálculo da renúncia fiscal;
iii - propor modelo de análise do custo-benefício na concessão de incenti-
vos e benefícios fiscais;
IV - elaborar fluxograma dos processos benefícios fiscais;
V - propor as prioridades para implementação do sistema de controle e 
acompanhamento dos incentivos e benefícios fiscais, manutenção e demais 
tarefas relacionadas às adequações nos sistemas;
VI - elaborar propostas de alteração da legislação para definição clara das 
regras e dos procedimentos gerais aplicáveis à concessão de benefícios 
fiscais.
art. 4º o prazo para conclusão do trabalho é de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de publicação desta portaria, prorrogável, em caso de comprovada 
necessidade.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 658683

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 09/2021/seFa
coNTraTo N.º 025/2021/SEfa
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 002019730015158-4
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 e EMPrESa TEcH TEcNoloGia dE SEGUraNÇa 
EirEli - cPNJ nº 34.368.271/0001-16.
oBJETo do coNTraTo: aquisição de sistema de monitoramento por ima-
gens cfTV iP.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: corrigir a fonte de recursos da dotação or-
çamentária do contrato, da seguinte forma:
onde se lê:
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
Leia-se:
fonte de recursos: 0376 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93/ 
lei 8.455/19 e art. 4º da lei 8.869/19.
daTa do aPoSTilaMENTo: 21/05/2021.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 658738

.

.

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 945 de 21 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor EdilSoN doUrado carNEiro, nº 0514369101, MoToriSTa, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, ob-
jetivo de conduzir viatura oficial, no período de 23.05.2021 à 25.05.2021, 
no trecho dom Eliseu - Belém - dom Eliseu.
Portaria Nº 951 de 21 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal-a, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, 
objetivo de realizar operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, 
no período de 22.05.2021 à 23.05.2021, no trecho Óbidos - oriximiná - 
Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 952 de 21 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor aNToNio do Socorro PiNHEiro coElHo, nº 0512099301, Ma-
riNHEiro rEG. dE coNVES, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, objetivo de pilotar embarcação da SEfa 
em  operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
22.05.2021 à 23.05.2021, no trecho Óbidos - oriximiná - Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 953 de 21 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, nº 0514966501, aG. dE PorTaria, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdi-
RÚ, objetivo de dar apoio na operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 22.05.2021 à 23.05.2021, no trecho Óbidos - ori-
ximiná - Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 954 de 21 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor caio filiPE dE SoUSa VaZ, nº 0591567501, fiScal-a, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, 
objetivo de realizar operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, 
no período de 22.05.2021 à 23.05.2021, no trecho Óbidos - oriximiná - 
Juruti - Óbidos.

Protocolo: 658854

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - cerat aLtaMira
o ilmo. Sr. Mário cÉSar HollaNda caMPoS, coordenador regional de 
administração Tributária e Não Tributária – alTaMira – Pa desta Secretaria 
de Estado da fazenda faZ SaBEr, aos titulares ou representantes legais da 
empresa abaixo relacionada, que fica o sujeito passivo em epigrafe, pelo 
presente instrumento iNTiMado da decisão de Julgamento, nos termos 
dos arts. 13, 14 da lei nº 6.182/98.

coNTriBUiNTE aUTo dE iNfraÇÃo dEciSÃo

15.217778-7 - aVENida HoME cENTEr lTda 102017510000011-8 iMProcEdENTE, declarando iNdEVido 
o crédito tributário

15.217778-7 - aVENida HoME cENTEr lTda 102017510000012-6 iMProcEdENTE, declarando iNdEVido 
o crédito tributário

Mario cESar HollaNda caMPoS
coordenador da cEraT – alTaMira

Protocolo: 659046
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oUtras MatÉrias
.

triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
PaUta de JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a data de julgamento do recurso abaixo, 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 Be-
lém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo Branco 
e av. José Bonifácio:
PlENo 
Em 28/05/2021, 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: 658857
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000589 de 21/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002744/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: Graucivanio Barros de lima – cPf: 378.142.732-34
Marca: HoNda/Hr-V EX cVT aT 1.8 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000591 de 21/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003299/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: raimundo Xavier de andrade filho – cPf: 071.444.312-34
Marca: cHEV/TracKEr T a lT EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000593 de 21/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003176/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: Gabriel de Jesus coelho almeida – cPf: 235.551.812-20
Marca: VolKSWaGEN VirTUS coNforTliNE 200 TSi aUToMáTico Tipo: 
Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002342, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003294/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 Torres correa – cPf: 041.639.742-53
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El flEX/Pas/automovel/8aP372111c6010675
Portaria n.º202104002344, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003289/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto Gomes Brandão – cPf: 174.648.892-15
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS Sl cVT/Pas/automovel/94dfcaP15KB127537
Portaria n.º202104002346, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003285/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria de fatima correa Piedade – cPf: 568.606.682-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45UXKT112200
Portaria n.º202104002348, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003136/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 Jose Souza Sardinha – cPf: 330.164.882-72
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/SaNdEro EXP1016V/Pas/automovel/93YBSr7rHEJ750858
Portaria n.º202104002350, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003291/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge luiz Holles ferreira – cPf: 251.738.392-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fJ5101911
Portaria n.º202104002352, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003303/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: dimilson Batista da Silva – cPf: 186.179.212-34
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45UXlT033180
Portaria n.º202104002354, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003309/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: Nailzo Monteiro de Vilhena – cPf: 674.293.272-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG143053
Portaria n.º202104002356, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003297/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 reginaldo de Sousa ramos – cPf: 580.974.142-87
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic EXl cVT/Pas/automovel/93Hfc2660MZ111225

Portaria n.º202104002358, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003301/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: Valter Silva da Silva – cPf: 803.510.932-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3189954
Portaria n.º202104002360, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003288/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: danival rodrigues Sena – cPf: 282.953.153-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412Uf5078533
Portaria n.º202104002362, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003296/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Paulo oliveira Moraes – cPf: 133.816.442-20
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54l4K8299830
Portaria n.º202104002364, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003287/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: Vanderley oliveira do Nascimento – cPf: 212.816.452-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3356993
Portaria n.º202104002366, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003293/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: agenor ferreira Sarraf – cPf: 394.596.592-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3103595
Portaria n.º202104002368, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003302/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: alberto Pereira dos Santos – cPf: 396.642.282-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U2KT009790
Portaria n.º202104002370, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000690/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: Silvia Simone Nasciso Matos – cPf: 450.413.422-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520lB192658
Portaria n.º202104002372, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003282/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo otavio Bittencourt – cPf: 332.585.702-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE9K0397217
Portaria n.º202104002374, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003270/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Michel antunes de Souza carneiro – cPf: 629.449.082-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG456644
Portaria n.º202104002376, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002081/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Montelo lima – cPf: 073.077.722-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Mf3250700
Portaria n.º202104002378, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003272/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: adelson cesar ataide costa – cPf: 034.552.382-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3191764
Portaria n.º202104002380, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003160/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: Mara Jane da Silva ferreira Monçao – cPf: 593.657.062-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS PrEc aT/Pas/automovel/8aP359a23KU056521
Portaria n.º202104002382, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003264/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Junior Viana cunha – cPf: 222.870.352-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG143971
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Portaria n.º202104002384, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 22021730001820/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: claudio lima Tavares – cPf: 372.564.322-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB193357
Portaria n.º202104002386, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000660/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: Evercyrlis dos Santos Sousa – cPf: 656.955.422-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520lB192066
Portaria n.º202104002388, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001890/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: damião de Sousa feitosa – cPf: 232.886.042-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG416368
Portaria n.º202104002390, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003213/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 Gomes da Silva – cPf: 130.974.152-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ0lP131567
Portaria n.º202104002392, de 21/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003239/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: Tarcilo diogo Maciel – cPf: 057.749.772-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ6KP505767

Protocolo: 658812

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato Nº: 069/2021
objeto: contratação de licENÇa dE USo do SofTWarE adoBE crEaTiVE 
CLOUD FOR TEAMS – APPS, conforme especificações, exigências e condi-
ções estabelecidas no termo de referência e demais anexos.
Valor Total: r$ 47.236,00 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais).
data de assinatura: 20.05.2021
Vigência: 20.05.2021 a 19.05.2022
fundamento legal da contratação: Pregão Eletrônico Nº: 008/2021
contratado: MaPdaTa TEcNoloGia iNforMáTica E coMErcio lTda.
Endereço:  avenida Geraldo Globo, nº 278  Bairro: Santa cruz
cEP:  13477-410  americana/SP
Telefone: (19) 3475-4100
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 658691

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para coNTraTaÇÃo dE coM-
PaNHia SEGUradora Para PrESTaÇÃo do SErViÇo dE SEGUro coM 
fraNQUia Na coBErTUra BáSica caUSada Por: iNcÊNdioS, QUEda 
dE raioS E EXPloSÃo dE QUalQUEr NaTUrEZa, iNclUSiVE criMiNo-
Sa, Por MaÇarico/EXPloSÃo, daNoS ElÉTricoS, EQUiPaMENToS ElE-
TrÔNicoS, doS BENS MÓVEiS E iMÓVEiS dE ProPriEdadE do BaNco 
do ESTado do Pará S/a E dE TErcEiroS (locadoS), adMiNiSTra-
doS E/oU SoB SUa rESPoNSaBilidadE, Para USo/ocUPaÇÃo, Para 
aTiVidadES fiNaNcEiraS, SUaS dEPENdÊNciaS dE aPoio, EScriTÓ-
rioS adMiNiSTraTiVoS, E rESPEcTiVoS coNTEÚdo. QUalQUEr iNclU-
SÃo oU EXclUSÃo dE BENS MÓVEiS E iMÓVEiS SErá forMaliZada 
MEdiaNTE ENdoSSo / TErMo adiTiVo, QUE PaSSará a faZEr ParTE 
INTEGRANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, conforme especificações e 
condições exigidas no edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 15/06/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 24/05/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 

BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 24 de Maio de 2021.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 658744

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final e Homologação da licitação em 
epígrafe, considerada fracaSSada.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 658681

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 108 – saGa/sesPa de 19 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa, no uso de suas atri-
buições legais, e
Considerando a obrigação da Administração Pública de fiscalizar a execu-
ção de seus termos administrativos, nos termos dos decretos Estaduais n° 
733 e 780/2013, e o teor da cláusula Quinta do Termo de convênio nº. 
20/2018, e os autos do processo nº 2021/196847.
r E S o l V E:
i – revogar a designação do servidor José raimundo Jaques, matrícula nº 
0504996, designado através da Portaria n° 460, de 08 de junho de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 12/06/2018;
ii - designar em substituição, o servidor Sebastião célio Pereira da Silva, 
matricula 57206719-1, lotado no 4º CRS/SESPA, para fiscalizar a execução 
do objeto deste convênio, mediante a elaboração de laudo conclusivo, 
nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do 
Estado do Pará – T.c.E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 658680
Portaria N° 0347 de 19 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE Nº 2020/1043822.
rESolVE:
i – aUToriZar, o afastamento da servidora YdElYSE BETHÂNia iUNES 
ValE, matrícula nº 54190294/1, cargo odoNTÓloGo, lotada na UNidadE 
dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENTE VarGaS, para participar 
do “curso de Especialização em implantodontia”, oferecido pela Escola de 
Aperfeiçoamento Profissional, da Associação Brasileira de Odontologia – 
Seção Pará, a ser realizado na cidade de Belém/Pa, com ônus parcial.
ii – a liberação da servidora para participar das atividades do curso ocor-
rerá no período e horário, conforme cronograma presente na sequência 
eletrônica nº 42 do PaE nº 2020/1043822.
PorTaria N° 0348 dE 19 dE Maio dE 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, bem como o teor do Processo 
administrativo Eletrônico n° 2021/303717.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
em observância ao art. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dispõe sobre o 
cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, ocupante de 
cargo de provimento efetivo,
E CONSIDERANDO ainda, o parecer conclusivo final apresentado pela 
comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad/Nc, instituída 
pela PorTaria Nº 441 de 06.05.2016.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório do (a) ser-
vidor (a) relacionado (a) abaixo, considerando-o (a) apto (a) para exercer o 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo coNcEiTo

57230694/2 JoSÉ Maria doS SaNToS coElHo 
JÚNior ENfErMEiro dEParTaMENTo dE 

EPidEMioloGia EXcElENTE

Portaria N° 0351 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, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/543025.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora JUcirEMa dE SoUZa GoMES, matrícula nº 
5146453/6, lotada no 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de dirETor dE cENTro rEGioNal dE SaÚdE/ 
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daS-4, no período de 17.05.2021 a 12.11.2021, em substituição a titular 
aNdrEa riBEiro da cUNHa cÂMara, matrícula nº 5945924/1, que se 
encontra em gozo de licença Maternidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
20.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 658836
Portaria N° 0520 de 14 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/384055.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor JoSE Elil dE liMa fErrEira, cargo TÉcNico dE 
ENfErMaGEM, matrícula n° 57206647/1, do HoSPiTal rEGioNal - coN-
cEiÇÃo do araGUaia para o HoSPiTal rEGioNal - SaliNÓPoliS.
Portaria N° 0525 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/518142.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor carloS aUGUSTo dE SoUZa BriTo, cargo aGENTE 
dE PorTaria, matrícula n° 5154553/1, do cENTro dE SaÚdE - PEdrEi-
ra/aTENÇÃo PSicoSSocial para a UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo - PSi-
coSSocial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
20.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 658838
Portaria Nº. 03/2021-deaUds/sesPa
a diretora do dEaUdS – departamento de auditoria em Saúde/SESPa, no 
uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar os auditores em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – 
SNa, componente Estadual, ricardo José condurú conceição, matrícula 
5808219/2 e Àurea Maria leite Nunes Barboza, matrícula 5175470/1, como 
colaboradores, daniela Viana Soares, matrícula 55589903/2, Sabrina Tor-
res lopes, matrícula 5957910/1 e allan correa das chagas, matrícula 
5955967/1, sob a coordenação do primeiro, para procederem auditoria 
de Média e alta complexidade no Hospital Santa Maria de ananindeua, em 
cumprimento à demanda do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, no período de 26 a 27/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de maio de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 658982
Portaria N° 350 de 05 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/285042.
r E S o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, a servido-
ra lUiZa Mac doVEl riBEiro, matrícula nº 54194550/1, cargo TÉcNico 
EM PaToloGia clÍNica, lotado no cENTro dE SaÚdE - Marco, pelo 
período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
05.05.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 659064

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 652 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 2021/436202.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria roSa corrEa diaS, matrícula nº. 5108373/2, cargo farma-
cêutico, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional 
de Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio 
de 04.07.1998 a 03.07.2001.
aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 19.07.2021 a 17.08.2021, 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: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº. 680 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, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2020/1067528.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a ser-
vidora Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTE, matrícula nº. 57195851/1, 
cargo Terapeuta ocupacional, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no departamento de atenção á Saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 30.09.2016 a 29.09.2019.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2021 a 29.08.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 682 de 19 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 2021/459536.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, ao 
servidor aNToNio carloS Gaia aSSUNÇÃo, matrícula nº. 5906430/1, 
cargo agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no Hospital regional Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao Triênio de 29.07.2013 a 28.07.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 12.07.2021 a 10.08.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 683 de 19 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 2021/356038.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora rUTH SÉfora lEMoS E 
SilVa, matrícula nº. 54189724/1, cargo Nutricionista, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 310 de 04.12.2012, 
correspondente ao Triênio de 25.02.2008 a 24.02.2011, no período de 
14.06.2021 a 13.07.2021, 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: 21.05.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 684 de 19 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, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/191035.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao 
servidor SalMEroN riBEiro dE SoUSa, matrícula nº. 57206847/1, cargo 
agente de artes Práticas, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
Hospital regional Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao Triênio de 22.10.2008 a 21.10.2011.
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: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 685 de 19 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, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/191035.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao 
servidor SalMEroN riBEiro dE SoUSa, matrícula nº. 57206847/1, cargo 
agente de artes Práticas, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
Hospital regional Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao Triênio de 22.10.2011 a 21.10.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 30.08.2021 a 28.10.2021, 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: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 686 de 19 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 2021/191035.
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rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao 
servidor SalMEroN riBEiro dE SoUSa, matrícula nº. 57206847/1, cargo 
agente de artes Práticas, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
Hospital regional Tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao Triênio de 22.10.2014 a 21.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 29.10.2021 a 27.12.2021, 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: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 687 de 19 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 2021/384265.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora roSEaNE do Socorro 
loPES fUrTado BarBoSa, matrícula nº. 3214117/2, cargo Técnico de 
laboratório, regime jurídico de Estatutário não Estável, lotada na Unidade 
de reabilitação – psicossocial, com atuação na UdM/HUJBB, goze de 
licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria Nº. 48 de 
14.02.2020, correspondente ao Triênio de 02.07.2011 a 01.07.2014, no 
período de 07.06.2021 a 06.07.2021, 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: 21.05.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 034 de 20 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. 2021/477953.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora lUcia PErEira GalVÃo, matrícula nº. 5099560/1, cargo de datilo-
grafo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional 
de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao Triênio de 24.07.2010 a 23.07.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2021 a 30.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 21.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 658815

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 692 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 15025;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora HEdliliN MElo liMa SaNToS, id. funcional nº 
5901805/1, ocupante do cargo de Técnico de enfermagem, lo tada no 9º cen-
tro regional de Saúde - Santarém, 180 (cento e oitenta) dias de licença à 
maternidade, no período de 12 de maio de 2021 a 07 de novembro de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 693 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 11323;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora Yara alaNa caldaTo, id. funcional nº 5932967/1, 
ocupante do cargo de Médico, lo tada na Unidade de referência Especializa-
da – Materno infantil, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, 
no período de 14 de março de 2021 a 09 de setembro de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de março de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 699 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 

dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 8854;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNdrEa riBEiro da cUNHa caMara, id. fun-
cional nº 5945924/1, ocupante do cargo de diretor de centro regional de 
Saúde, lo tada no 12º centro regional de Saúde - conceição do araguaia, 
180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no período de 17 de 
maio de 2021 a 12 de novembro de 2021.
i - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 17 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 658898

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo ao cont.39,2021 - Processo 2020/671969-  
Protocolo:656982– doe 34.588- 19/05/2021.
onde se lê no contrato: “cláUSUla PriMEira - do oBJETo
1.1. contratação emergencial de empresa especializada em gestão, opera-
ção física de logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedição, 
distribuição e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, dispo-
sitivos médicos, materiais odontológicos e suplementos alimentares, pela 
Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPa). ”
leia- se no contrato: “cláUSUla PriMEira - do oBJETo
1.1. contratação de empresa especializada em gestão, operação física de 
logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedição, distribuição 
e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, dispositivos mé-
dicos, materiais odontológicos e suplementos alimentares e imunobiologi-
cos, pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPa). ”
onde se lê no contrato: “..empresa r.V. iMola TraNSPorTES E loGiS-
Tica lTda, cNPJ 05.366.444/0001.”
Leia- se no contrato: “empresa r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTica 
lTda, cNPJ 05.366.444/0001-69”

Protocolo: 658662
errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 109 saGa/sesPa de 20 
de Maio de 2021
doe n° 34.590, de 21/05/2021 – Protocolo n° 658266
oNde se LÊ: coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do Terno de 
fomento nº 03/2021 e os autos do processo eletrônico nº 2019/618061
Leia-se: coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do Terno de fomen-
to nº 03/2021 e os autos do processo eletrônico nº 2021/268417

Protocolo: 658671
errata de PUBLicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇos Nº. 
053/2021 - Pe srP 035/sesPa/2020
Publicado em diÁrio oFiciaL Nº 34.590 no dia 21/05/2021 sob 
o Protocolo 658418
oNde se LÊ:
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.
Leia-se:
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços no 035/SESPa/2020, 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.
 ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658853
errata de PUBLicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇos Nº. 
052/2021 - Pe srP 035/sesPa/2020
Publicado em diÁrio oFiciaL Nº 34.590 no dia 21/05/2021 sob 
o Protocolo 658459
oNde se LÊ:
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.
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.
Leia-se:
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços no 035/SESPa/2020, 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 Preço 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.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 658849

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 002/sesPa/2018
Processo: 2021/305756
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão das Notas 
Técnicas Nº 02/2021/ddaSS/SESPa e 03/2021-ddaSS/SESPa, publicadas 
mediante PorTaria Nº 416-SESPa de 18.03.2021, no doE nº 34.524 em 
18/03/2021, ao contrato de Gestão nº 002/SESPa/2018, determinando 
adequação de leitos existentes no Hospital Geral de Tailândia, conforme 
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disponibilização na central Estadual de regulação –cEr, para que o mesmo 
possa atender exclusivamente casos de coVid-19, durante 60 dias, sendo 
disponibilizado:
• 06 Leitos UTI-COVID 19
Para execução do previsto ao subitem anterior, considera-se a diária do 
leito de UTi coVid por r$ 1.600,00.
data de assinatura: 21/05/2021
Vigência: 60 (sessenta) dias
Valor: Mantém-se o valor mensal de custeio contratual, qual seja de r$ 
2.814.896,10 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e noven-
ta e seis reais e dez centavos)
dotação orçamentária: 7684  Elemento de despesa: 335043
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - idNSH
End.: avenida florianópolis, s/nº cEP: 68.695-000 Tailândia -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 659065

FÉrias
.

Portaria N.º 702 de 21 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Silvania 
Maria Queiroz Pereira, id. funcional nº 87343/1, ocupante do cargo de 
agente de Saúde lotada no 1º crs/ centro Saúde - cremação/atenção 
Psicossocial de 01 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 15 de Setembro de 1985 a 14 de Setembro de 1986, 
conforme Parecer Jurídico constante no processo nº  2020/188200.
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 21.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 701 de 21 de Maio de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5118379-1 MarlENE ViEira doS SaNToS PErEira 30.03.2017 a 29.03.2018 01.10.2021 a 30.10.2021
5118379-1 MarlENE ViEira doS SaNToS PErEira 30.03.2018 a 29.03.2019 01.11.2021 a 30.11.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/478299
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 21.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 658786

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a errata da publicação ao cont. 39.21 - publicada 
no doe n°34.589, sob o Protocolo nº 657904 na data de 20 de maio 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 658664

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 050/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 067/SESPa/2020, Processo nº 2020/75265, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 04/05/2021 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 através de SrP, para atender aos pacientes da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública do Pará – SESPa.
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES 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 
pelo 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.

03 Propionato de fluticasona 50 mg + xinafoato de salmeterol 
500 mg - 60 doses frasco 3.000 r$ 149,94

Total da ata de registro de Preços nº. 050/2021: r$ 449.820,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte 
reais).

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

Protocolo: 658679

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 051/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 067/SESPa/2020, Processo nº 2020/75265, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 04/05/2021 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 através de SrP, para atender aos pacientes da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública do Pará – SESPa.
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: BoEHriNGEr iNGElHEiM do BraSil QUÍMica E farMacÊU-
Tica lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
60.831.658/0021-10, inscrição Estadual nº 370.010.071.119, com sede 
na rodovia régis Bittencourt (Br 116), Km 286 - itapecerica da Serra 
– SP - cEP: 06888- 700 – Tel: (11) 4949-4501/4949-4770/98917-5804 - 
E-mail: licitacoes.br@boehringer- ingelheim.com / danuzia.pires@boehrin-
ger-ingelheim.com, neste ato representada pelo Sr. ricardo alEXaNdrE 
dE alMEida, portador do rG nº 21.220.707-6 e cPf nº 160.887.038-
30 e o Sr. BJorN SaTTlEr, portador do rNM nº f017405-Z e do cPf nº 
241.699.308-94

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

02 Brometo de tiotrópio 2,5 mcg – 60 doses frasco 5.000 r$ 276,31

Total da ata de registro de Preços nº. 051/2021: r$ 1.381.550,00 (Hum milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhen-
tos e cinquenta reais).

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

Protocolo: 658688
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 055/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 058/SESPa/2019, Processo nº 2019/192987, 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 de Medicamentos da atenção Básica e Urgên-
cia e Emergência, para atendimento de pacientes das Unidades Estaduais 
(UrES, Hospitais regionais e crS) e oriundos de demandas administrati-
vas da SESPa, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalar lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 32.137.731/0001-70, inscrição Estadual nº 15.625.174-4, estabe-
lecida à avenida rômulo Maiorana, nº. 1792-a, Marco, Belém-Pa – cEP nº 
66.093-005 – Telefone (91) 3353-8889 – E-mail: ajhospitalar@gmail.com, 
neste ato representada pelo Sr. fáBio caSTro BarBoSa, portador do rG 
nº. 4762847 Pc/Pa e do cPf/Mf nº. 844.060.542- 00.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

12 ibuprofeno 300 mg comprimido 500.000 r$ 0,17

Total da ata de registro de Preços nº. 055/2021: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

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

Protocolo: 658771
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 054/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 058/SESPa/2019, Processo nº 2019/192987, 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 de Medicamentos da atenção Básica e Urgên-
cia e Emergência, para atendimento de pacientes das Unidades Estaduais 
(UrES, Hospitais regionais e crS) e oriundos de demandas administrati-
vas da SESPa, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E 
EXPorTaÇÃo lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 05.003.408/0001-30, inscrição Estadual nº 15.224.281-3, com 
sede na rodovia Br 316, KM 06, alameda leopoldo Teixeira, nº 08, levi-
lândia, ananindeua-Pa – cEP: 67.030-025 - Tel: (91) 3255-5616, e-mail: 
licitacoes@cristalfarma.com.br, neste ato representado pelo Sr. Waldir 
raiMUNdo dE oliVEira BriTo JÚNior, portador do rG nº 3010790 – 
SSP/Pa e cPf: 228.410.162-34.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

17 Miconazol (nitrato) a 2% creme vaginal com aplicador Bisnaga 50.000 r$ 7,59

Total da ata de registro de Preços nº. 054/2021: r$ 379.500,00 (Trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais).

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

Protocolo: 658760
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LiceNÇa FaLeciMeNto
Portaria Nº 694 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/536782.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora VaNESSa SilVa SaNToS, ocupante 
do cargo de Técnico de enfermagem, id. funcional nº 5883415/2, lo tada 
no 9º centro regional de Saúde - Santarém, a contar de 16/04/2021, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 695 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/536921.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora odilENa caNcio alVES doS 
SaNToS, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 
5258553/1, lo tada no 9º centro regional de Saúde - Santarém, a contar 
de 11/05/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimen-
to de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 696 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/529322.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor MarcElo fErrEira dE SoUZa oli-
VEira, ocupante do cargo de administrador, id. funcional nº 57197202/1, 
lo tado na divisão de Prestação de contas, a contar de 09/05/2021, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 697 de 20 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/535629.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora MarliETE raBElo do NaSciMENTo, 
ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 57191119/1, 
lo tada no Hospital regional - Tucuruí, a contar de 16/03/2021, por um pe-
ríodo de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 658911

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 326 de 21 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) NaZarE doS aNJoS riBEiro matrícula 54195138-1 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao 12.12.11 a 11.12.14.

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: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658781
Portaria Nº. 325 de 21 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) iVaN GadElHa ESPiriTo SaNTo matrícula 57197808-1 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao 21.05.11 a 20.05.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658653
Portaria Nº. 322 de 21 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) JEZEr laMEira dE MEdEiroS matrícula 57188550-1 cargo 
de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no 
(a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 27.08.16 
a 26.08.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 06.07.21 a 04.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658632
Portaria Nº. 320 de 21 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) EliSaNGEla criSTiNa Maia SilVa matrícula 57209549-
1 cargo de aGENTE dE arTES PraTicaS regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao 05.07.21 a 03.08.21.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658616
Portaria Nº. 323 de 21 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) BETaNia dE caSSia riBEiro PErNa matrícula 
54189305-1 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, clas-
se “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao 25.02.14 a 24.02.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658641
Portaria Nº. 324 de 21 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) adalia MiraNda BaTiSTa da coSTa matrícula 5213843-2 
cargo de farMacEUTico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao 16.10.16 a 15.10.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658648
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Portaria Nº. 321 de 21 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) aNa Wladia SilVa Maia matrícula 54190709-1 cargo 
de aSSiSTENTE Social regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao 13.06.14 a 12.06.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658625
Portaria Nº. 328 de 21 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) aNa claUdia PalHETa SilVa matrícula 54190002-1 
cargo de TEraPEUTa ocUPacioNal regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao 20.04.14 a 19.04.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658904
Portaria Nº. 327 de 21 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 JoSE MaGalHaES MariNHo, matrícula 57206562-1 
cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 22.10.14 a 21.10.17.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.21 a 29.08.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 658892

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 292/ 2021 – 21/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: ¹/² meia  diária aos Servidor(a):
724190/2 /Jacira da coSTa caXiaS (farmacêutica) / ¹/² meia diária 
(deslocamento) / no dia 31/05/2021.
57190718/1 /ZildENE dE SaNTaNa arNaUd (farmacêutica) / ¹/² meia 
diária (deslocamento) / no dia 31/05/2021.
57173274/1/ cHarliToN BaNdEira BarBoSa (motorista) / ¹/² meia diá-
ria (deslocamento) / no dia 31/05/2021.
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s):SaNTa BarBara-Pa
Objetivo: realizar inspeção sanitária para fins de licenciamento/2021 em 
farmácias do referido município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 658756
Portaria de coNcessÃo n° 294/2021 – 21/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor (es):
54194026/1 /aNdrÉa PaTricia TriNdadE MorEira doS SaNToS (ag. 
administrativo) / 05  meia diárias (deslocamento) / nos dias 01, 10, 11, 
24 e 28/06/2021.<br

origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): MariTUBa, BENEVidES E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: acompanhar reuniões dos conselhos municipais de saúde, acom-
panhar reuniões de orientações as comissões dos conselhos e acompanhar 
visitas nas unidades como conselheira municipal de saúde. Nos referidos 
municípios.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 293/2021 – 21/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor (es):
8400639/2 /SoNia BraGa da SilVa (ag. administrativo) / 10  meia diá-
rias (deslocamento) / de 01 a 29/06/2021.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): MariTUBa, BENEVidES E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: acompanhar reuniões dos conselhos municipais de saúde, acompanhar 
reuniões de orientações as comissões dos conselhos e acompanhar visitas nas 
unidades como conselheira municipal de saúde. Nos referidos municípios.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 658950

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 086 de 21 de Maio de 2021
objetivo: realizar Monitoramento e capacitação sobre os indicadores da 
Atenção Primária e Qualificação das Equipes da ESF.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): Sandro da Vera cruz amorim, 3,5 diárias de 25 à 
28/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 658861

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 032/2021 de 20 de Maio de 
2021. a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usan-
do das atribuições legais, coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94. 
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60. rESol-
VE: Designar como fiscal de contrato a servidora Luciene Sousa de Sousa, 
Matricula 73604309/1, celebrado com a empresa SiNacoN SiNaliZaÇÃo 
Viária que tem como objeto: a confecção e instalação de ToTEM – para 
sinalização do SAMU Regional, de acordo com as especificações e quanti-
dades constantes do anexo i - a que integra este documento. de acordo 
com as especificações e quantidades constantes do Anexo I - A que integra 
o termo de referência. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aline 
Nair liberal cunha. dirETora do 9°crS

Protocolo: 658816

errata
.

errata de diÁria. Portaria de diÁria Nº 106 de 04 de Maio de 
2021. Publicado no Diário Oficial n° 34.581 de 12 de Maio de 2021. 
Protocolo: 654409.
Servidores:
Jacira da conceição aguiar rego
Suelen da Silva Brito
onde se lê.
Período: 23 /05/ 2021 a 25/ 05 /2021 N° de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)
Leia-se.
Período: 08 /06/ 2021 a 11/ 06 /2021 N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 658753

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº124 de 19 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: compor a Equipe Estadual nas atividades inerentes ao Programa 
de Vigilância e controle da doença de chagas
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origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 24/05/2021 a 28/05/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meias)
Servidores:
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula: 64494
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658717
Portaria Nº 127 de 19 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: conduzirá os técnicos da regional de Santarém que irão compor 
a Equipe Estadual nas atividades inerentes ao Programa de Vigilância e 
controle da doença de chagas
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 24/05/2021 a 24/05/2021 / N° de diárias: 1/5 (meia diária)
Servidores:
Valdinei Gomes lopes.
cPf:17880742204.
Matrícula:504888.
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658720
Portaria Nº125 de 19 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Prestar assessoria Técnica emergencial junto a equipe muni-
cipal para as atividades voltadas ao controle da malária nas comunidades 
que tem registrado elevação de casos no último quadrimestre de 2021.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período:25/05/2021 a 03/06/2021 N° de diária: 9,5 (nove diárias e meia)
Servidores:
raimundo da costa e Silva Junior
cPf: 133.764.542-72
Matrícula: 0505514
cargo: Guarda de Endemias
antônio lincoln Maia
cPf: 205.520.682-68
Matrícula: 504297
cargo: Guarda de Endemias
Gleydson de Barros coelho
cPf: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
cargo: agente de controle de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658706
Portaria Nº 126 de 19 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: conduzir os servidores que irão prestar assessoria Técnica 
emergencial junto a equipe municipal para as atividades voltadas ao con-
trole da malária nas comunidades que tem registrado elevação de casos no 
último quadrimestre de 2021.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período:25/05/2021 a 03/06/2021 N° de diária: 9,5 (nove diárias e meia)
Valdinei Gomes lopes.
cPf:17880742204.
Matrícula:504888.
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 658707

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de eMPeNHo
NÚMero da Nota de eMPeNHo: 2021Ne00328
Processo Nº: 2020/8977
oBJETo: a confecção e instalação de ToTEM – para sinalização do SaMU 
Regional, de acordo com as especificações e quantidades constantes do 
Anexo I - A que integra este documento. De acordo com as especificações 
e quantidades constantes do anexo i - a que integra o termo de referência.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Pú-
blica do Estado do Pará - 9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: SiNacoN SiNaliZaÇÃo Viária, cNPJ: 23.062.400/0001-27.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.
Valor: r$ 9.900,45 (Nove mil novecentos reais e quarenta e cinco centavos).
ViGÊNcia: até 30 dias após o recebimento da nota de empenho.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908338
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 01030000000
foro: Santarém
daTa da aSSiNaTUra: 07 / 05 / 2021
ENdErEÇo do coNTraTado: rua Gurupá, n° 23 área Verde / Santarém-
Pa /68017-052
Santarém (Pa), 20 de Maio de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
dirETora dE cENTro rEGioNal

Protocolo: 658804

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria n° 203/2021, de 20/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: dar continuidade nas ações inspeções em Serviços e Produtos 
nas ações de vigilância sanitária no município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 54191549 / roSiNElia aParEcida dE alMEida liNS (aTEN-
dENTE dE coNSUlTÓrio dENTário) / 4,5 diárias (completa) de 
24/05/2021 a 28/05/2021
Servidor: 5160391-1 / JorGE Gil cHaGaS dE alMEida (Técnico de Vig. 
Sanitária) / 4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
Servidor: 5892340/1 / PaBlo alVES doS SaNToS (Enfermeiro) / 4,5 diá-
rias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 658925
Portaria n° 204/2021, de 20/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para dar continuidade nas 
ações inspeções em Serviços e Produtos nas ações de vigilância sanitária 
no município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motorista) / 
4,5 diárias (completa) de 24/05/2021 a 28/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 658928

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 24  de 21 de Maio de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. Que 
disciplina a Concessão de diárias em Missão Oficial do Estado e Obtendo 
Capacitação Profissional.
objetivo:  acompanhar a chefe administrativa financeira e tratar dos pro-
cessos de prestação de contas no nível central da SESPa
destino: MaraBa/ Belém
Período: 30/05 a 03/06/2021
N° de diárias: (4,5 diária e meia)

Servidor Matricula cPf cargo

Neusa correa Martins 5958157/1 889.145.692-68   chefe da daf

claudeane alves lima de carvalho 57209268/1 886.021.842-04   agente de artes Pratica

francisca Souza Souza carvalho 5893120/1 594.884.682-20   agente de Portaria

Miguel  correa  lobato filho  0498874 140.802.652-04   agente de Portaria

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 658851

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 253 de 21 de Maio de 2021
Nome: armando Vieira do Nascimento.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Período: 24 á 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
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origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: floresta do araguaia
objetivo: Participar de reuniões com equipes de saúde, bem como acom-
panhar servidores equipe endemias em orientações
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 658696

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 254 de 21 de Maio de 2021
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Nome: Gaspar inácio de Morais.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504786.
cPf: 288.882.602-00.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e Sapucaia
objetivo: realizar supervisão em salas de vacina e rede de frio, monito-
rar  e orientar equipes de vigilância Epidemiológica e de imunização sobre 
os sistemas de informação SiES, Si-PNi, SEVEP-dda e das Semanas Epi-
demiológicas.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 658896

diÁria
.

Portaria Nº 252 de 21 de Maio de 2021.
Nome: Simone ribeiro rocha.
cargo: agente administrativa.
Matrícula/Siape: 5897596-1.
cPf: 673.196.022-53.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Tucumã e ourilândia do Norte
objetivo: acompanhar diretora administrativa em reuniões 12º crS/SESPa
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 658701
Portaria Nº 255 de 21 de Maio de 2021
Nome: danieli Marciano Moura
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 5955657-1
cPf: 042.914.432-69
Período: 23 à 29.05.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém
objetivo: Tratar de assuntos administrativos junto ao fES, vigilância em 
Saúde, daS, central de abastecimento farmacêuticos e Gerencia de Pa-
trimônio
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 658916
Portaria Nº 256 de 21 de Maio de 2021.
Nome: João Magalhães de carvalho
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498811
cPf: 178.089.792-87
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia
destino: ourilândia, Tucumã e São felix do Xingu
objetivo; realizar capacitação dos técnicos municipais para o sistema SiSaGUa.
ordenado de despesa: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 658921

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 293/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/192968 de 
18/02/2021.

considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora HElEN NaTalia SarMENTo SilVa Tec. de Enfermagem, matricula n° 
5905168/1, lotada na Unidade de atendimento imediato – Uai, referente 
ao 1° triênio de 10/05/2013 a 09/05/2016.
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora HElEN NaTalia 
SarMENTo SilVa Técnico de Enfermagem, matricula n° 5905168/1, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período 
de 02/05/2021 a 31/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 27 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 658697

aViso de LicitaÇÃo
.

aViSo dE liciTaÇÃo 
Pregão Eletrônico N°060/2021 – Hol
SrP Nº021/2021
objeto: aquisição de material técnico consumível para realização de exa-
mes de iMUNofENoTiPaGEM
data da abertura:07/06/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 21 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 658913

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 05/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 21/05/2021
Valor total estimado: r$ 15.000,00 (Quinze Mil reais)
objeto: objeto é a Prestação de serviços de informática por meio da ma-
nutenção preventiva, corretiva e evolutiva do programa oNcoSiS WEB, 
instalado nos computadores da instituição, que viabiliza o faturamento 
mensal de contas médicas, padrão SUS, em procedimentos ambulatoriais 
de alta complexidade – aPac, dos serviços de Nefrologia, Quimioterapia, 
radioterapia, Transplante e Urologia, por um período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/313434
orçamento: 10.126.1508.8238.3390.40 fonte: 0103/0269
contratado: MaXNET iNforMáTica EirEli
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 658952

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 05/2021-HoL
o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 08.109.444/0001-71, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 005/2021-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
MaXNET iNforMáTica lTda, visando Prestação de serviços de informática 
por meio da manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do programa 
oNcoSiS WEB, instalado nos computadores da instituição, que viabiliza o 
faturamento mensal de contas médicas, padrão SUS, em procedimentos 
ambulatoriais de alta complexidade – aPac, dos serviços de Nefrologia, 
Quimioterapia, radioterapia, Transplante e Urologia, por um período de 12 
(doze) meses.
Valor total estimado: r$ 15.000,00 (Quinze Mil reais)
Processo nº 2021/313434
Belém 21 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 658960

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021
Processo: 2020/536734
objeto: aquisição de peças e acessórios compatíveis para manutenção de 
autoclaves.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
lUMEN coMÉrcio E SErViÇoS dE MoTorES ElÉTricoS EirEli
Valor Total da licitação: r$ 545,99
Belém, 14 de Maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 658694
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021 (irP)
Processo: 2020/284.440
objeto: fornecimento de medicamentos gerais Nº 03.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
caProMEd farMacÊUTica lTda EPP: r$ 40.850,00
criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda: r$ 27.247,20
f cardoSo & cia lTda: r$ 2.051.310,00
M M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda: r$ 15.300,00
oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓ-
GicoS lTda: r$ 397.200,00
coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda: r$ 1.165.760,00
rocHa E rocHa diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli: 
r$ 9.100,00
UNi HoSPiTalar cEara lTda: r$ 44.440,00
Valor Total da licitação: r$ 3.751.207,20
Belém, 17 de Maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 658708
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021 (irP)
Processo: 2021/19074
objeto: aQUiSiÇÃo dE filME radiolÓGico
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
iBf - iNdÚSTria BraSilEira dE filMES S/a
Valor Total da licitação: r$ 40.000,00
Belém, 06 de Maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 658687

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00865
Valor: r$ 1.153.950,00
data de Emissão: 18/05/2021
Processo nº 2020/424087
origem: Pregão Eletrônico nº 024/2021
objeto: aquisição de Máquinas de Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: frESENiUS MEdical carE lTda
cNPJ: 01.440.590/0001-36
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658893
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00849
Valor: r$ 3.040,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: MEdcorP HoSPiTalar lTda
cNPJ: 67.630.541/0001-74
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658887
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00845
Valor: r$ 21.980,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: farMacE iNdÚSTria QUÍMico farMacÊUTica cEarENSE lTda
cNPJ: 06.628.333/0001-46
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658850
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00843
Valor: r$ 10.374,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise

orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: NiPro MEdical corPoraTioN ProdUToS MÉdicoS lTda
cNPJ: 13.333.090/0001-84
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658834
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00844
Valor: r$ 68.220,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: aMaZoN MEdical carE EirEli
cNPJ: 29.187.032/0001-20
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658844
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00846
Valor: r$ 12.480,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: farMariN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
cNPJ: 58.635.830/0001-75
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658858
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00861
Valor: r$ 702.641,20
data de Emissão: 18/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda
cNPJ: 19.769.575/0001-00
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658878
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00847
Valor: r$ 80.700,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: diáliSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda
cNPJ: 11.407.854/0001-03
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658860
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00848
Valor: r$ 4.800,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: MUSTaNG PlUroN QUÍMica lTda
cNPJ: 47.078.704/0001-40
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658870
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00842
Valor: r$ 17.707,00
data de Emissão: 17/05/2021
Processo nº 2020/409648
origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020
objeto: aquisição de Produtos para Hemodiálise
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda
cNPJ: 01.399.246/0001-40
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 658830
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.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 379/2021/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 2021/302405
rESolVE:
dESiGNaro servidor MarcElo araÚJo MiraNda, matrícula nº 5854075-
1/2, ocupante do cargo de coordenador de Equipamentos, lotado na Ge-
rência de Estrutura física funcional e Patrimônio-GEff, (91) 4009-2305 e 
do E-mail: miranda@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fis-
cal do Contrato nº067/2021, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa i. S. coS-
Ta cENTral TElEMEdiciNa EirEli, cNPJ nº 18.031.325/0001-05, para 
aQUiSiÇÃo dE caBoS E lÂMiNaS dE lariNGoScÓPio;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 21 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 658942

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 067/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de cabos e lâminas de laringoscópio
Valor: r$ 12.000,00
data de assinatura: 21/05/2021
Vigência: 21/05/2021 a 21/05/2022
PE SrP 011/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/302405
orçamento: fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725, 
7349008494, 7349008545, e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: i. S. coSTa cENTral TElEMEdiciNa EirEli, cNPJ/
Mf nº 18.031.325/0001-05;
Endereço: avenida Bernardo Sayão, 785- centro, rialma–Goiás,cEP: 
76310-000, Telefone: (62)3397-2256, E-mail: licitacao@hospicenter.com.
br.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658936

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 019/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermé-
dio da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público nova data da licitação em referência, no dia 07/06/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENTOS DE ULTRASSOM, conforme as especificações contidas no Anexo I, 
Termo de referência do presente Edital
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 21 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 658797

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 073/2021
PaE Nº 2021/467489
data: 21/05/2021
Valor: r$ 29.000,00
objeto: aquisição emergencial de caPa Para ProNTUário.
Data de Ratificação: 21/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 fontes de re-

cursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: Grafica PoNTo dE arTE lTda-ME
cNPJ/Mf: 15.329.607/0001-97
ENdErEÇo: av. dr. freitas, nº 850, Bairro: Sacramenta, cEP 66.123-05, 
Belém-Pa , Telefone: (91) 3246-8441/ 98989-2501
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658922
disPeNsa: 074/2021
PaE Nº 2021/429914
data: 21/05/2021
Valor: r$ 3.348,00
objeto: aquisição emergencial de caTETEr UMBilical, dEScarTaVEl, 
flEXiVEl, NEoNaTal, 35cM.
Data de Ratificação: 21/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: cirUBEl-cirUrGica BElEM coM.rEP. lTda, cNPJ/Mf: 
05.323.167/0001-07
Endereço: rua dos Mundurucus - 3616 - Bairro Guamá - cEP 66.063-495 
/ Belém – Pa, fones: (91) 3355 1366/1399
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658992

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 073/2021
data: 21/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658924
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 074/2021
data: 21/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659003

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 21/05/2021
Justificativa: Inclusão da Fonte de recurso: 0301008850
PaE Nº 2021/235023, contrato nº 052/2021/fScMP -PE SrP Nº 005/2020/
fScMP
contratado: GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658927
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 21/05/2021
Justificativa: Inclusão da Fonte de recurso: 0301008850.
PaE Nº 2021/236260, contrato nº 051/2021/fScMP - PE SrP N° 005/2020
contratado: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda - 
EPP.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658929

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº31/2021/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:

MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÔES dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, Bairro ciViT 1, cEP: 29.168-
030, Serra/ES, Telefone: (21) 3557-1500 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 05.343.029/0001-90, e-mail: empenho@

medlevensohn.com.br.



 diário oficial Nº 34.592  25 Segunda-feira, 24 DE MAIO DE 2021

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor Total

10

colcHÃo PNEUMáTico,coM PrESSÃo 
alTErNada,aNTiEScaraS,caPacidadE P/
aTÉ 120KG diMENSÃo aProXiMada 188 

X 88 X 6cM

MEdlEVENSoHN
JiaNGSU
follE 

 50 299,00 14.950,00

Total Geral
 r$ 14.950,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658938

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00755
Valor: r$ 41.400,00
data: 19/05/2021
objeto: aquisição emergencial de ENXoVal HoSPiTalar
PaE nº 2021/532363, dispensa de licitação nº 066/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fon-
tes de recursos: 0149008950; Elemento de despesa: 339030.
contratada: aSSociacao Polo ProdUTiVo Pará, cNPJ/Mf: 
07.553.026/0001-06
Endereço: rua antônio Barreto, nº 714, Bairro: Umarizal, cEP: 66055-050, 
Belém-Pa, telefone: (91) 3039-7989
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658933
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00756
Valor: r$16.200,00
data: 18/05/2021
objeto: aquisição emergencial de, SEriNGa HiPodErMica, dEScarTa-
VEl, 20Ml E SEriNGa HiP. dESc., 3Ml
PaE nº 2021/529189, dispensa de licitação nº 072/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fon-
tes de recursos: 0149008950; Elemento de despesa: 339030.
contratada: E. r TriNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
Endereço: rua São francisco, nº 1104, Bairro Juazeiro, Belém-Pa , 
cEP:68.790-00, TEl: (91) 3263.4563/3014.7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658934
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00747
Valor: r$ 47.040,00
data: 27/04/2021
objeto: coMPra EMErGENcial dE lUVa cirUrG. laTEX, ESTEril, 
dESc., Po BioaB., Nr. 7,0/7,5/8,0l
PaE nº 2021/502117, dispensa de licitação nº 062/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.7684 fonte de recurso: 
0149008950, Elemento de despesa: 339030;
contratada: iNVicTa clEaN diSTriBUidora E rEPrESENTaÇÃo EirEli 
- ME
cNPJ : 18.504.036/0001-78
Endereço: castelo Branco, 2361, Guamá, Belém/Pa, cEP: 66063420
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 658935
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº28 /2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 047/2020 
- fScMP, Processo nº 2020/49154, homologado pelo ordenador de despe-
sa, 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 
11/05/2021 a 11/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

ProTEc EXPorT iNd. coM. iMP. E EXP. dE EQUiP. MÉdicoS HoSPiTalarES lTda. E.P.P. com sede em: Endereço: ro-
dovia Bunjiro Nakao nº 49.800 Bairro: chácara remanso. cEP: 06726-300, Telefone: (11) 3132-9899/ (11) 3714-1375, 

inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:06.207.441/0001-45 , e-mail: licitacao@protec.com.br

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor Total

2 ambú em silicone, adulto, autocla-
vável, 2.000ml: rMS:80435140013 ProTEc 80 199,00 15.920,00

Total Geral 15.920,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658926

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº26/2021/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:

SUrGicalMEdi iMPorTadora E diSTriBUidora dE MaTEriaiS cirÚrGicoS lTda, Bairro Barreirinha, cEP: 82560-
130, cUriTiBa/Pr, Telefone: (41) 4101-4736 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 29.057.136/0001-10, e-mail: licitacao@

surgicalmedi.com.
item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor Total

7 caTETEr UrETral, dEScarTáVEl, 
dUPlo, iNTErNo, 4.7 fr x 26 cm

aMEcaTH
rG. 81665690017

 

 25 525,36
 13.134,00

Total Geral r$ 13.134,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 658966

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 317/2021/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 03 de maio de 
2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
coNcEdEr, licença Prêmio regulamentar aos servidores deste centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacio-
nados, no mês de junho/2021.

Matrícula Servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
8400559/2 ana lucia Silva de oliveira alves 2014/2017 01/06/2021 a 30/06/2021 GErEN
3083080/3 armando ferreira rodrigues filho 2009/2012 01/06/2021 a 30/06/2021 GaPrE
54188086/1 dilza Helena Pinheiro Portilho 2016/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 GETdT
7000057/1 dirce caetano dos Santos 2013/2016 01/06/2021 a 30/06/2021 cHr-MaB
2019370/1 Edna Maria Natividade Pombo 2011/2014 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
54189098/1 Eliane Benigno coelho 2014/2017 01/06/2021 a 30/06/2021 GEHEM
55587511/1 Eloi Martins Pimentel 2013/2016 01/06/2021 a 30/06/2021 GETra
54188358/1 fabiana regina ribeiro carvalho 2007/2010 01/06/2021 a 30/06/2021 GEMEr
54188237/1 Geraldo Gomes Teixeira 2016/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 GEMaN
2020033/1 iolanda alves da Silva 1994/1997 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
5160898/2 izabel cristina da Silva Miranda 2015/2018 01/06/2021 a 30/06/2021 GEMEr
2019027/1 Jorge luiz rego 2002/2005 01/06/2021 a 30/06/2021 aUdiN
5445000/2 lilia Vasconcelos do Vale fernandez 2010/2013 03/05/2021 a 01/06/2021 GETdT
54187829/2 Marcia Miranda camelo 2014/2017 01/06/2021 a 30/06/2021 GElES
54188084/1 Margareth ribeiro Tenorio 2010/2013 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
5605644/2 Maria Evanice Sousa lima 2011/2014 01/06/2021 a 30/06/2021 HENTU
5571880/2 Maria osvalda cruz rocha 2016/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 HENaB
57234634/1 Nubia caroline costa de almeida 2013/2016 02/06/2021 a 01/07/2021 GETdT
54190761/2 olinda da Silva campos carvalho 2015/2018 01/06/2021 a 30/06/2021 GEcad
2020343/1 orlando Jose Nunes Borges 2005/2008 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdoi
57193634/2 Paulo roberto dos Santos Xavier 2011/2014 01/06/2021 a 30/06/2021 GETrd
54194880/2 rubenilson caldas Valois 2015/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 GEHES

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 03 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 658868

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 369/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 19 de maio de 
2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 74070.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Michelly Tatiana lima da Silva 
Batista, matricula n° 54180498/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), 
Gerência de Hemovigilância e Supervisão, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 26 de abril a 09 
de junho de 2021, laudo Nº 74070.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 19 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 658741
Portaria Nº 368/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 19 de maio de 
2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 74249.
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rESolVE,
i – conceder licença assistência (o) servidor (a) cristiane coldebella Gou-
veia, matricula n° 57208158/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Hemonúcleo de altamira, desta fundação centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 11 de novembro de 2020 
a 12 de março de 2021, laudo Nº 74249.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 19 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 658739

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 353 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 500624/2021.
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 
dia 13/05/2021.
liaNE cEcilia dE SoUZa rocHa, cPf: 411245452-04, ag. admin./
GEcad, MaT.: 5437580, 0,5 diaria e VaNESSa PiMENTEl loBaTo, cPf: 
795070502-72, assist. Social/GEcad, MaT.: 5888165, 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: 658833

FÉrias
.

Portaria Nº 316/2021-GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 03 de maio 
de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
i - coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacionados, no mês de junho/2021.

Matrícula Servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
57175592-2 aline Tavares Gato 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GETdT
5150078-2 Edigleuma dulce costa da Mota 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
5121817-3 Eloisa de fatima da costa ribeiro 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
54194883-1 Erika Vanessa oliveira Jorge 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GEriM
54188494-1 fabio Jose alcantara da Silva 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 GETra
7000340-1 fernando rocha Brito 2017/2018 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
2020076-1 francisco cordeiro de Souza 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 cHr-caS
54188242-1 Gilson rodrigues carvalho 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GETra
5722373-2 Heliete Helena de Moura Wright 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GEcoN
2019469-1 Hilma Nazare Mendes Bezerra 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdiH
5951848-1 izabeth dos Santos correia Baima 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEdoT
57175450-1 Jessica Nicole fialho oliveira 2017/2018 01/06/2021 a 30/06/2021 GEHES
57226329-1 João Batista Macola raiol 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GETiN
2019299-1 João de Sousa Maia 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 cHr-caS
54193491-1 Julia de oliveira Sousa 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 HENrE
54188127-1 Kelly crisane de o. castro castanho 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 HENca
54186910-1 leila Silva de Souza 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 HENal
7000219-1 ligia do carmo Souza Garcia 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 NQ
5894689-1 lilia Maria de oliveira alves costa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 HENca
5851092-3 liria ruiz lira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEPro
54189073-1 luciana Souza Miranda leal 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GETrd
5954712-1 lucideia Pessoa de lacerda 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GEPro
758108-1 luciene Maria do Espirito Santo costa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEHEc

57204716-1 luiziana Neves da Silva Monteiro 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 cHr-caS
57226983-1 Maria aldenir Silva costa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 HENrE
54194803-2 Maria arlete Pereira do carmo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEHEc
5613531-1 Maria Jose amâncio da Silva 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GETrd
95222-1 Marilda Nasare Martins de Souza 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GErEN

54188087-1 Marluce Gonçalves ramos 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GETrd
5897519-2 Michele das Neves Pinto 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 HENrE
7000782-1 Nair Noelia de Souza coutinho 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GEcod
57190740-2 odileide Gordo da Silva 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 GEcad
54187716-1 raimunda cristina ribeiro Gomes 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GETiN
5883644-2 regina amelia Braga cardoso 2019/2020 01/06/2021 a 15/06/2021 cHr-caS
57227230-1 Sandra Moura Batista 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021 cHr-MaB
54188123-3 Silvana cristina dias do carmo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 GEMEr
5946777-1 Taissa Vieira amador 2019/2020 15/06/2021 a 29/06/2021 dafiN
5613442-1 Telma dias Josino 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021 GEcoN
2019353-1 Zuleide Silva Maia 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021 cHr-caS

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 03
de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 658864

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 294, de 20 de Maio de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora daniela Smih Brito (matrícula n° 54195001/1), para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 228/2021 – alfaMEd coMErcial EirEli
coNTraTo Nº 229/2021 – c J a ParENTE
oBJETo: aquisição EMErGENcial de Medicamentos para sedoanalgesia 
para atender à necessidade por um período de 180 (cento e oitenta) dias 
nas unidades de terapia intensiva da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 21/05/2021 e término em 16/11/2021.
ProcESSo 2021/354846
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 74/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 658967
Portaria N° 293 de 20 de MarÇo de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora fabíola Santana de oliveira costa – Matrícula 
5828635-4 para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 277/2021 – QUaliGESTao coNSUlToria lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada para ministrar capacitação 
sobre ferramentas da qualidade e análises de incidentes/eventos adversos 
para os Gestores/líderes assistenciais e de apoio da fundação Pública Es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 21/05/2021 e término em 20/08/2021.
ProcESSo Nº 2021/97987
ModalidadE: dispensa de licitação nº 75/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 658983
Portaria N° 291 de 20 de Maio de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora regina de Jesus Nunes rodrigues (matrícula nº 
54195148), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNTraTo Nº 224/2021 – HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPi-
TalarES lTda
coNTraTo N° 225/2021 – SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS 
E MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda.
coNTraTo N° 226/2021 – ciTSo coMÉrcio E SErViÇo iMPorTador dE 
iNfoMáTica lTda.
oBJETo: aquisição de material técnico médico (lacre de segurança, papel 
termossensível, pulseiras em plástico para identificação, tubo de hemólise 
e filme para ecocardiógrafo), visando o abastecimento e distribuição entre 
os serviços da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna, por um perí-
odo de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: início em 20/05/2021 e término em 19/05/2022.
ProcESSo: 914324/2020
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 19/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 659030
Portaria Nº 303, de 20 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 decreto 795 de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.240 
de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores no âmbito esta-
dual e de outras providências.
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rESolVE:
cEdEr, a partir de 03/05/2021 até 02/05/2022, para o Ministério Público 
do Pará – MP/Pa, a servidora SiMoNE dE NaZarE BraGa diaS, matrícula 
nº. 54195251/ 1, ocupante do cargo de ENfErMEiro, com ônus para o 
órgão de destino.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente da fHcGV

Protocolo: 659062

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 169/21
Nome: lUaNa SaNToS NUNES
Matrícula: 5955533/ 1
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 14/05/2021 a 28/05/2021
laudo: 173/21
Nome: aNa PaUla raiol PiNHEiro SiroTHEaU corrEa
Matrícula: 5950833/ 1
cargo/ lotação: GErENTE dE GrUPo TEcNico/fPEHcGV
Período: 03/05/2021 a 16/05/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 658686

.

.

coNtrato
.

contrato n° 227/2021
objeto contratação de empresa especializada para ministrarcapacitação 
sobre ferramentas da qualidade e análises de incidentes/eventos adversos 
para os Gestores/líderes assistenciais e de apoio da fundação Pública Es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor global de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
data de assinatura: 20/05/2021
Vigência: início em 21/05/2021 e término em 20/08/2021.
dispensa nº 75/2021
orçamento 2021:
Programa: 10.128.1507.8924,
fonte: 0103,
Natureza de despesa: 339039,
Plano interno: 1040008924c
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: QUaliGESTao coNSUlToria lTda
Endereço: Passagem Gaspar dutra, a, 167, curió-Utinga – Belém/Pa, BE-
lÉM /Pa – cEP: 66610-250
Telefone: (91) 99277-0606.
E-mail: vanessabremer@gmail.com
ordenador: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 658975
contrato n° 229/2021
objeto aquisição EMErGENcial de Medicamentos para sedoanalgesia para 
atender à necessidade por um período de 180 (cento e oitenta) dias nas 
unidades de terapia intensiva da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor global de r$ 34.128,00 (trinta e quatro mil e cento e vinte e oito 
reais)
data de assinatura: 20/05/2021
Vigência: início em 21/05/2021 e término em 16/11/2021.
dispensa nº 74/2021
orçamento 2021:
Programática 10.302.1507.7684,
Natureza da despesa 339030,
 fonte de recursos 0349008587,
Plano interno - Pi 7684coVidPa.
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: c J a ParENTE
Endereço: TV. Pirajá, 578, Pedreira, BElÉM /Pa
Telefone: (91) 3277-0093
E-mail: arquimede02@terra.com.br
ordenador: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 658963
contrato n° 228/2021
objeto aquisição EMErGENcial de Medicamentos para sedoanalgesia para 
atender à necessidade por um período de 180 (cento e oitenta) dias nas 
unidades de terapia intensiva da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor global de r$ 24.048,00 (vinte e quatro mil e quarenta e oito reais)
data de assinatura: 20/05/2021
Vigência: início em 21/05/2021 e término em 16/11/2021.
dispensa nº 74/2021
orçamento 2021:
Programática 10.302.1507.7684,
Natureza da despesa 339030,
 fonte de recursos 0349008587,

Plano interno - Pi 7684coVidPa.
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: alfaMEd coMErcial EirEli
Endereço: aV. MarQUES dE HErVal - PEdrEira. N°2106, BElÉM /Pa – 
cEP: 66.087-320
Telefone: (91)  3277-2744
E-mail: licitacao@alfamedcomercial.com / sena@alfamedcomercial.com
ordenador: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 658965
contrato N° 224/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de material técnico médico (lacre de segurança, papel 
termossensível, pulseiras em plástico para identificação, tubo de hemólise 
e filme para ecocardiógrafo), visando o abastecimento e distribuição entre 
os serviços da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna, por um perí-
odo de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 19/2021
data assinatura: 20/05/2021
Vigência: início em 20/05/2021 e término em 19/05/2022.
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103, 0269, 0261, 0669
contratado: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda
Endereço: rod. Br 316, KM 03, n° 1962 – Térreo, Sala: J - Guanabara
Belém/Pa
cEP: 67.133-080
Telefone: (91) 3276-1988/98701-6760/99969-9898
E-mail: hemocard.bel@gmail.com
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659000

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 56/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Medicamentos antimicrobianos para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambula-
tório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 31/05/2021/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 658593

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 302, de 20 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 Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE n° 34.259 de 
22/06/2020.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 257 de 20 de abril de 2021, publica-
da no doE n° 34.562 de 26/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente / fHcGV

Protocolo: 659058

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 103/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 103/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 34/2021/fHcGV, Processo nº 2020/929971, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 27/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de aquisição de Órteses, Próteses e Materiais 
Especializados (oPMEs) para radiologia intervencionista, em regime de 
antecipação, utilizadas nos procedimentos endovasculares em pacientes do 
SUS, por um período de 12 meses na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022.
EMPrESa: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MEd. HoSPiTala-
rES lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 11.970.849/0001-04, inscrição Estadual nº 064.106.32-2, com sede 
na Avenida Santos Dumont, 5753, Torre Office, Sl. 1505-1507 – Papiçu. 
fortaleza – cE.
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iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSi-
dadE P/ 12 

MESES
UNd

Valor
UNiTário 

(r$)

Valor
ToTal
(r$)

12

Micro cateter revestido internamente com PTfE 
e cobertura hidrofílica, montado no fio guia, 
compreendido nos tamanhos de 2,5f a 3,0f, 
comprimento do cateter a partir de 110cm. 

Ponta moldável.

aUTo SUTUrE/
Micro THE-
raPEUTicS 

iNc. – ESTadoS 
UNidoS da 
aMÉrica

10 UNd 1.873,92 18.739,20

21

coils embolizante - Molas de platina para 
embolização para procedimentos de embolização 

arterial ou venosa de vasos pequenos e com 
alto fluxo,com comprimento entre 0,5 e 6cm e 

diâmetros entre 0,2 e 1cm. o vencedor terá que 
fornecer o dispositivo ou Sistema de liberação 

controlada mecânico de mola.

aUTo SUTUrE/
Micro THE-
raPEUTicS 

iNc. – ESTadoS 
UNidoS da 
aMÉrica

10 UNd 3.115,67 31.156,70

22

coils embolizante – Molas de platina para 
embolização para procedimentos de embolização 

arterial ou venosa de vasos longos, pequenos 
ou finos e com fluxo baixo ou moderado,com 
comprimento entre 14 e 20cm e diâmetros 

entre 0,6 e 2cm. o vencedor terá que fornecer 
o dispositivo ou Sistema de liberação controlada 

mecânico de mola.

aUTo SUTUrE/
Micro THE-
raPEUTicS 

iNc. – ESTadoS 
UNidoS da 
aMÉrica

10 UNd 5.000,00 50.000,00

37

Stent periférico autoexpansível em nitinol, de 
troca rápida (rX), para angioplastia de carótida. 
Compatível com introdutor 5F e fio guia 0,014”. 
diâmetros de 6 a 10mm e comprimento de 20 a 
40mm, sistema de entrega a partir de 120cm

aUTo SUTUrE/
EV3 iNc. – ES-
TadoS UNidoS 

da aMÉrica

30 UNd 3.000,00 90.000,00

41

Stent periférico autoexpansivel em nitinol. over-
the-wire (oTW). compatível com introdutor 6 
a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: diâmetros de 
12mm e comprimentos de 30mm a 150mm.

aUTo SUTUrE/
EV3 iNc. – ES-
TadoS UNidoS 

da aMÉrica

30 UNd 3.000,00 90.000,00

Valor ToTal GEral r$ 
279.895,90

dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658682
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 129/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 129/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 33/2021/fHcGV, Processo nº 2020/921952, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: BEcToN dicKiNSoN iNdÚSTriaS cirÚrGicaS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.551.379/0008-
74, inscrição Estadual nº 492.525.368.110, com sede na Pç. agrícola la 
Paz Tristante, 121 – Parte 2, Pq. industrial anhanguera, osasco/SP, cEP: 
06.276-035, e-mail: karine_sales@bd.com

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE P/ 
12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

02

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e 
atóxico em aço inoxidável, siliconizada, 
estéril, embalada individualmente em 

blister de acetato de celulose e em papel 
grau cirúrgico. dispositivo de segurança 

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

Bd EcliPSE/
BEcToN 

dicKiNSoN
18.000 UNd r$ 0,33 r$ 5.940,00

03

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e 
atóxico em aço inoxidável, siliconizada, 
estéril, embalada individualmente em 

blister de acetato de celulose e em papel 
grau cirúrgico. dispositivo de segurança 

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

Bd EcliPSE/
BEcToN 

dicKiNSoN
40.000 UNd r$ 0,34 r$ 

13.600,00

04

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e 
atóxico em aço inoxidável, siliconizada, 
estéril, embalada individualmente em 

blister de acetato de celulose e em papel 
grau cirúrgico. dispositivo de segurança 

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

Bd EcliPSE/
BEcToN 

dicKiNSoN
100.000 UNd r$ 0,34 r$ 

34.000,00

05

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e 
atóxico em aço inoxidável, siliconizada, 
estéril, embalada individualmente em 

blister de acetato de celulose e em papel 
grau cirúrgico. dispositivo de segurança 

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

Bd EcliPSE/
BEcToN 

dicKiNSoN
230.000 UNd r$ 0,36 r$ 

82.800,00

06

agulha hipodérmica, descartável, com bisel 
trifacetado e canhão plástico resistente e 
atóxico em aço inoxidável, siliconizada, 

estéril, embalada individualmente em blister 
de acetato de celulose e em papel grau 

cirúrgico. No tamanho 20 x 5,5

Bd PrEci-
SioNGildE/

BEcToN 
dicKiNSoN

9.000 UNd r$ 0,12 r$ 1.080,00

07

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

estéril, embalada individualmente em blister 
de acetato de celulose e em papel grau 

cirúrgico. No tamanho 25X12

aGUlHa dE 
aSPiraÇÃo/

BEcToN 
dicKiNSoN

230.000 UNd r$ 0,13 r$ 
29.900,00

08
agulha para anestesia raquidiana, em ponta 
de lápis, estéril, em aço inoxidável, descar-
tável, embalada em papel cirúrgico, nº 25

Bd WHiTacrE/
BEcToN 

dicKiNSoN
1.500 UNd r$ 14,00 r$ 

21.000,00

09
agulha para anestesia raquidiana, em ponta 
de lápis, estéril, em aço inoxidável, descar-
tável, embalada em papel cirúrgico, nº 27

Bd WHiNTa-
crE/

BEcToN 
dicKiNSoN

1.500 UNd r$ 17,00 r$ 
25.500,00

10
agulha para anestesia raquidiana, em ponta 
quincke, estéril, em aço inoxidável, descar-
tável, embalada em papel cirúrgico, nº 25

Bd SPiNal/
BEcToN 

dicKiNSoN
1.000 UNd r$ 7,00 r$ 7.000,00

11
agulha para anestesia raquidiana, em ponta 
quincke, estéril, em aço inoxidável, descar-
tável, embalada em papel cirúrgico, nº 27

Bd SPiNal/
BEcToN 

dicKiNSoN
1.200 UNd r$ 9,50 r$ 

11.400,00

13
agulha para anestesia peridural, estéril, em 
aço inoxidável, descartável, embalada em 

papel cirúrgico, nº 17

Bd TUoHY/
BEcToN 

dicKiNSoN
450 UNd r$ 17,00 r$ 7.650,00

20

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

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

perfurocortantes acionado pelo usuário. 
calibre 20G

Bd iNSYTE 
aUToGUard/

BEcToN 
dicKiNSoN

21.000 UNd r$ 1,90 r$ 
39.900,00

21

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

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

perfurocortantes acionado pelo usuário. 
calibre 22G

Bd iNSYTE 
aUToGUard/

BEcToN 
dicKiNSoN

25.000 UNd r$ 1,90 r$ 
47.500,00

25
cateter para infusão intravenosa periférica, 

de curta duração, com asas, de paredes 
finas, com bisel, trifacetado. Calibre 21

Bd aSEPTo/
BEcToN 

dicKiNSoN
5.000 UNd r$ 0,90 r$ 4.500,00

26
cateter para infusão intravenosa periférica, 

de curta duração, com asas, de paredes 
finas, com bisel, trifacetado. Calibre 23

Bd aSEPTo/
BEcToN 

dicKiNSoN
15.000 UNd r$ 0,90 r$ 

13.500,00

Valor ToTal: r$ 345.270,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 345.270,00 (Trezentos e quarenta 
e cinco mil, duzentos e setenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658969
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 126/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 126/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 33/2021/fHcGV, Processo nº 2020/921952, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 19.769.575/0001-00, inscrição Estadual nº 15.440.338-5, com 
sede no conjunto Satélite, Tv WE 12, n° 1000 Galpão a - coqueiro, Belém/
Pa, cEP: 66.670-260, e-mail: contratos@novamedicaltda.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE P/ 
12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

34

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

protetor, centimetrada, tungstenio ra-
diopaco, descartável, estéril, compatível 
para uso na pistola automática pro-mag 

ultra 2.5, tamanho 18G x 20cm.

MM diaGNÓS-
Tica/

HiSTo S.a
100 UNd r$ 111,72 r$ 11.172,00

Valor ToTal: r$ 11.172,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 11.172,00 (onze mil, cento e 
setenta e dois reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658873
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 122/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 122/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 32/2021/fHcGV, Processo nº 2020/932412, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 12/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual Órteses, Próteses e Materiais Especializados 
(oPMEs), utilizadas nos procedimentos de cateterismo congênito, algumas 
em regime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
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no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: J S EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalar EirEli - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 10.770.079/0001-
93, inscrição Estadual nº 04.293.513-0, com sede na av. Mario Ypiranga, 
n° 315 B, Sala 1014, 1015, 10° andar, Edifício The Office – Adrianopolis, 
cEP: 69.057-000, Manaus/aM, Telefone: (92) 99111-9118, 3223-9027, 
e-mail: licitacao@novamaxmao.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

05
cateter balão para valvoplastia 

pulmonar de 6 a 30mm de 
diâmetro

cordiS/
cordiS 30 UNd r$ 3.579,00 r$ 107.370,00

12
Stent periférico “alone” não reco-
berto, de comprimento 28mm ou 

29mm, expansível por balão

cordiS/
cordiS 10 UNd r$ 11.250,00 r$ 112.500,00

14
Stent periférico “alone” coberto, 

de comprimento 28mm ou 29mm, 
expansível por balão

cordiS/
cordiS 10 UNd r$ 14.000,00 r$ 140.000,00

Valor ToTal doS iTENS: r$ 359.870,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 359.870,00 (Trezentos e cinquen-
ta e nove mil, oitocentos e setenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658852
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 113/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 113/2021, 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: PolYMEdH.EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 63.848.345/0001-10, inscrição Estadual nº 15.160.219-0, 
com sede na av. Presidente Getulio Vargas, 4547, ianetama, castanhal/
Pa, cEP: 68.745-000, telefone: (91) 3721-3275, e-mail: polymedh@glo-
bo.com

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE P/ 
12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

31

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

cone sobresselente com clamp, no 
tamanho: adulto

laBoriMPorT/
cHaNGZHoU 

JicHUN MEdical
12.500 UNd r$ 1,26 r$ 15.750,00

Valor ToTal do loTE: r$ 15.750,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 15.750,00 (Quinze mil, setecen-
tos e cinquenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658841
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 127/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 127/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 33/2021/fHcGV, Processo nº 2020/921952, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: coTaÇÃo coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMP. EXP. lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 58.950.775/0001-
08, inscrição Estadual nº 112.111.337.115, com sede no rua campo com-
prido, n° 90 - imirim, São Paulo/SP, cEP: 02.469-120, e-mail: juliana@
cotacaocrie.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

29

cateter duplo lúmen para cateterização de 
veia cava superior, esterilizado em óxido de 
etileno, contendo fio guia com kit introdutor. 

5f (infantil)

BioMEdical/
BioMEdical 400 UNd r$ 92,08 r$ 36.832,00

30

cateter duplo lúmen para cateterização de 
veia cava superior, esterilizado em óxido de 
etileno, contendo fio guia com kit introdutor. 

4f (infantil)

BioMEdical/
BioMEdical 500 UNd r$ 92,08 r$ 46.040,00

Valor ToTal: r$ 82.872,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 82.872,00 (oitenta e dois mil, 
oitocentos e setenta e dois reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658825
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 107/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 106/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 94/2020/fHcGV, Processo nº 348798/2020, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2021.

oBJETo: aquisição eventual de material de proteção e segurança indivi-
dual, para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV e 
a clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, pelo período de 12 (dose) 
meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propos-
tas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 94/2020, vinculada ao 
Processo nº 348795/2020, que integram este instrumento independente 
de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 17/05/2022.
EMPrESa: MEdical SUTUrE coMÉrcio dE MaTErial cirÚrGico E HoS-
PiTalar lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 02.376.490/0003-12, com sede na rua Holdercim, 15 – civit ii – Serra/ 
ES, cEP: 29.168-066.

iTEM dEScriÇÃo UNd NEcESS. 
aNUal 1ª Parc 2ª Parc 3ª Parc Valor

UNiTário
Valor
ToTal

53

rESPirador SEMi-facial EM coNcHa 
SEM filTro: respirador sem manuten-

ção, peça semi-facial em formato concha, 
indicado p/ proteção contra poeiras, fu-

mos e nevoas tóxicas, classe Pff – 2. Não 
possui válvula de exalação p/ conforto 

do usuário. ref. 8801 – 3M ou similar. o 
respirador possui tratamento eletrostático 
das micro fibras, o que garante uma pro-
teção mais segura e eficaz. Possui uma 

concha interna de sustentação - composta 
de não-tecido moldado em fibras sin-
téticas e a parte externa do respirador 

composta por um não-tecido que protege 
o meio filtrante evitando que as fibras 
possam se soltar. a este conjunto são 

incorporadas 2 tiras elásticas, de borracha 
natural, revestidas com tecido, uma tira 

de espuma (poliuretana) e um grampo de 
ajuste nasal (alumínio) necessários para 
manter o respirador firme e ajustado na 
face do usuário. Possuí ca do Ministério 

do Trabalho e Emprego.

UNd 8.000 4.000 2.000 2.000 r$ 14,73 r$ 
117.840,00

Valor GEral r$ 
117.840,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 117.840,00 (cento e dezessete 
mil e oitocentos e quarenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658920
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 107/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 106/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 94/2020/fHcGV, Processo nº 348798/2020, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de material de proteção e segurança indivi-
dual, para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV e 
a clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, pelo período de 12 (dose) 
meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propos-
tas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 94/2020, vinculada ao 
Processo nº 348795/2020, que integram este instrumento independente 
de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 17/05/2022.
EMPrESa: HTM coNfEcÇÕES - EirEli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 33.002.875/0001-81, com sede na rua Montei-
ro lobato, 231 Jardim Marabá – apucarana/Pr, cEP: 86.808-260.

iTEM dEScriÇÃo UNd NEcESS. 
aNUal 1ª Parc 2ª Parc 3ª Parc Valor

UNiTário
Valor
ToTal

54

MaScara cirÚrGica TriPla dES-
carTáVEl:  de uso único, 100% 

polipropileno, com elástico ou com  
amaração em tiras, com clipe nasal, 
não estéril, isenta de fibra de vidro, 
cor barnca, camadas em filtro. Ató-
xica e hipoalergênica; Embalagens 

apartir de 50 unidades.

UNd 17000 7000 5000 5000 r$ 18,23 r$ 
309.910,00

Valor GEral r$ 
309.910,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 309.910,00 (Trezentos e nove mil 
e novecentos e dez reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658943
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 107/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 106/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 94/2020/fHcGV, Processo nº 348798/2020, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de material de proteção e segurança indivi-
dual, para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV e 
a clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, pelo período de 12 (dose) 
meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propos-
tas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 94/2020, vinculada ao 
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Processo nº 348795/2020, que integram este instrumento independente 
de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 17/05/2022.
EMPrESa: PlENa diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElÉTricoS E HidráU-
licoS - EirEli , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 32.654.902/0001-38, com sede na rua do comércio, 855, Sala 02, 
centro – Taquaruçu do Sul/rS , cEP: 98410-000.

iTEM dEScriÇÃo UNd NEcESS. 
aNUal 1ª Parc 2ª Parc 3ª Parc Valor

UNiTário
Valor
ToTal

54

ToUca: confeccionados em não-
tecidos (TNT) hidrofóbico; - 100% 
poliproleno; - Tecido em alta per-
meabilidade que proporciona equi-
líbrio térmico assegurando conforto 
e proteção durante o uso da touca; 

- Media elasticidade fácil ajuste 
e excelente conforto; - Tamanho 

único ajustável a qualquer tamanha 
de cabeça; - Hipoalérgica e atóxica; 
Não estéril - Unissex. Embalagens 

apartir de 50 unidades.

UNd 9000 3000 3000 3000 r$ 16,83 r$ 
151.470,00

Valor GEral r$ 
151.170,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 151.470,00 (cento e cinquenta e 
um mil e quatrocentos e setenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658940
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 124/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 124/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 32/2021/fHcGV, Processo nº 2020/932412, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 12/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual Órteses, Próteses e Materiais Especializados 
(oPMEs), utilizadas nos procedimentos de cateterismo congênito, algumas 
em regime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: HoMacc coMÉrcio dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
07.797.579/0001-04, inscrição Estadual nº 78.073.004, com rua Tirol, n° 
308, 1° andar, freguesia, Jacarepaguá, cEP: 22.750-009, Telefone: (21) 
3907-5858, e-mail: licitacao@homacc.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

17 Prótese de nitinol para cia e 
sistema de liberação

lEPU/SHaNGHai 
SHaPE 30 UNd r$ 

28.999,00 r$ 869.970,00

19
Prótese de nitinol para fechamento 

de forame oval e sistema de 
liberação

lEPU/SHaNGHai 
SHaPE 5 UNd r$ 

23.999,00 r$ 119.995,00

Valor ToTal doS iTENS: r$ 989.965,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 989.965,00 (Novecentos e oitenta 
e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl

Protocolo: 658941
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 119/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 119/2021, 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: aTiVidadE coMÉrcio dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 33.772.464/0001-75, inscrição Estadual nº 10.764.725-7, com 
sede na rua 07, S/N°, Qd. 53ª, lt. 08, Vila Brasília, cEP: 74.911-060, 
aparecida de Goiânia/Go, telefone: (91) 3321-1250, e-mail: contato@ati-
vidademed.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

19 cal sodada em pílulas 4,500kg aTroSorB/
aTroSorB 100 fr r$ 169,69 r$ 16.969,00

24

Gel condutor para exames ultrassonográfi-
cos de alta condutividade sônica, atóxico, 

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

carBoGEl/
carBoGEl 400 liTro r$ 13,37 r$ 5.348,00

Valor ToTal do loTE: r$ 22.317,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 22.317,00 (Vinte e dois mil, tre-
zentos e dezessete reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658890

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 128/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 128/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 33/2021/fHcGV, Processo nº 2020/921952, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 20/05/2022.
EMPrESa: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
83.346.825/0001-90, inscrição Estadual nº 15.170.691-3, com sede no 
rod. Br 316, KM 03, n° 1962 – Térreo, Sala J, cEP: 67.133-080, e-mail: 
hemocard.bel@gmail.com

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

31 cateter para embolectomia tipo fogart 3f raWaMEd/
HaGMEd 20 UNd r$ 212,00 r$ 4.240,00

32 cateter para embolectomia tipo fogart 4f raWaMEd/
HaGMEd 10 UNd r$ 200,00 r$ 2.000,00

33 cateter para embolectomia tipo fogart 5f raWaMEd/
HaGMEd 10 UNd r$ 152,00 r$ 1.520,00

35
cateter para anestesia peridural sem 

agulha estéril descartável, adaptável para 
agulha nº 16.

PorTEX/
PorTEX 60 UNd r$ 70,00 r$ 4.200,00

36

cateter para canulização umbilical monolú-
men, poliuretano transparente, estéril, em-
balado em papel grau cirúrgico, radiopaco, 
atóxico, apirogênico, descartável, para uso 
por via venosa ou arterial. comprimento 
total entre 30 e 40cm. diâmetro de 3,5f

PolYMEd/
PolYMEd 200 UNd r$ 16,00 r$ 3.200,00

Valor ToTal: r$ 15.160,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 15.160,00 (Quinze mil, cento e 
sessenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658906
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 107/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 106/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 94/2020/fHcGV, Processo nº 348798/2020, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de material de proteção e segurança indivi-
dual, para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV e 
a clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, pelo período de 12 (dose) 
meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propos-
tas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 94/2020, vinculada ao 
Processo nº 348795/2020, que integram este instrumento independente 
de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 17/05/2022.
EMPrESa: SaGaTi coMÉrcio dE EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa EirE-
li - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
22.327.120/0001-30, inscrição Estadual nº 90785411-61, com sede na 
avenida Jaboti, Nº 333, casa nº 59 – condomínio Santa fé, Jardim Mene-
gazo – apucarana/Pr, cEP: 86.802-000.

iTEM dEScriÇÃo UNd NEcESS. 
aNUal 1ª Parc 2ª Parc 3ª Parc Valor

UNiTário
Valor
ToTal

10

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 34 
em borracha. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

Par 07 07 - - r$ 30,90 r$ 216,30

11

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 36 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 08 08 - - r$ 30,90 r$ 247,20

12

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 38 
em borracha. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

Par 06 06 - - r$ 30,90 r$ 185,40
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13

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 39 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 06 06 - - r$ 30,90 r$ 185,40

14

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 40 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 12 12 - - r$ 30,90 r$ 370,80

15

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 41 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 12 12 - - r$ 30,90 r$ 370,80

16

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor branca  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 42 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 12 12 - - r$ 30,90 r$ 370,80

17

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor Preta  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 36 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 04 04 - - r$ 24,60 r$ 98,40

18

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor preta  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 38 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 03 03 - - r$ 24,60 r$ 73,80

19

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor preta  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 39 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 02 02 - - r$ 24,60 r$ 49,20

20

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor preta  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 40 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 07 07 - - r$ 24,60 r$ 172,20

21

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (PVc) injetado 

em uma só peça, sem biqueira, cano 
médio na cor preta  e de acordo com 
as nornas aBNT NBr iSo 20344:2008 
E 20347: 2008 TaMaNHoS:Bota nº 41 

em borracha. Possuí ca do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Par 04 04 - - r$ 24,60 r$ 98,40

22

Bota de segurança: tipo impermeável; 
uso profissional, confeccionada em 

policloreto de vinila (PVc) injetado em 
uma só peça, sem biqueira, cano médio 
na cor preta  e de acordo com as nornas 
aBNT NBr iSo 20344:2008 03E 20347: 

2008 TaMaNHoS:Bota nº02 42 em 
borracha. Possuí ca do Mini07stério do 

Trabalho e Empre04go.

Par 06 06 - - r$ 24,60 r$ 147,60

28

calçado06 privativo em termoplástico: 
Calçado ocupacional de uso profissional 

tipo sapato, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, confec-
cionado em EVa na cor branca, solado 
de borracha antiderrapante, resistente 
ao escorregamento em piso cerâmico, 
com solução detergente e em piso de 
aço com solução de glicerol, resistente 
ao óleo combustivel e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Tamanhos: 33

Par 08 08 - - r$ 58,00 r$ 464,00

29

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 34

Par 57 57 - - r$ 40,55 r$ 
2.311,35

30

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego.Tamanhos: 35

Par 123 123 - - r$ 40,55 r$ 
4.987,65

31

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 36

Par 177 177 - - r$ 40,55 r$ 
7.177,35

32

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 37

Par 167 167 - - r$ 40,55 r$ 
6.771,85

33

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 38

Par 110 110 - - r$ 40,55 r$ 
4.460,50

34

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca,solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 39

Par 55 55 - - r$ 40,55 r$ 
2.230,25
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35

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 40

Par 57 57 - - r$ 42,00 r$ 
2.394,00

36

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 41

Par 18 18 - - r$ 40,55 r$ 729,90

37

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 42

Par 30 30 - - r$ 40,55 r$ 
1.216,50

38

calçado privativo em termoplástico: cal-
çado ocupacional de uso profissional tipo 
sapato, fechado na parte do calcanhar 
e na parte superior, confeccionado em 
EVa na cor branca, solado de borracha 

antiderrapante, resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico, com solução 

detergente e em piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 

combustivel e à absorção de energia na 
região do salto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Tamanhos: 43

Par 18 18 - - r$ 40,55 r$ 729,90

Valor GEral r$ 
36.059,55

* o valor global estimado desta ata é r$ 36.059,55 (Trinta e seis mil, cin-
quenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658915
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 106/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 106/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 94/2020/fHcGV, Processo nº 348798/2020, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de material de proteção e segurança indivi-
dual, para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV e 
a clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, pelo período de 12 (dose) 
meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propos-
tas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 94/2020, vinculada ao 
Processo nº 348795/2020, que integram este instrumento independente 
de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 18/05/2021 a 17/05/2022.
EMPrESa: iMPErio iNdUSTria E coMErcio dE BaNdEiraS EirEli, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.589.394/0001-
35, inscrição Estadual nº 10.619617-0, com sede na rua rodrigo Veiga 
Gouthier, S/N – Quadra 31, lote 27  - Parque Veiga Jardim – aparecida de 
Goiânia/Go, cEP: 74.954-500.

iTEM dEScriÇÃo UNd NEcESS. 
aNUal

1ª 
Parc

2ª 
Parc

3ª 
Parc

Valor
UNiT

Valor
ToTal

01

aVENTal dEScarTáVEl - de uso único não 
estéril, composição TNT, 100% polipropileno, 
não libera fiapos, cor branca, adulto, manga 
longa, punho com elástico, fácil manuseio 

com fechamento nas costas com transpasse e 
amarração na cindura em tiras largas, colarinho 
alto, fechamento do colarinho em tiras finas, a 
atóxico, hipoalérgico, apirogênico,  gramatura 
40gr. Tamanho “M”, Pacote com 10 unidades. 

Medidas aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 120 cm

• Comprimento entre ombro: 55 cm 
• Comprimento de Manga: 55cm

• Largura (com transpasse): 125 cm 
• Comprimento Total das Tiras da cintura (apartir 

de): 160cm.
• Colarinho: 50cm

UNd 8000 2700 2700 2600 r$ 
44,00

r$ 
440.000,00

02

aVENTal dEScarTáVEl -  de uso único não 
estéril, composição TNT, 100% polipropileno, 
não libera fiapos, cor branca, adulto, manga 

longa, punho com elástico, fácil manuseio com 
fechamento nas costas e amarração na cindura 
em tiras largas, colarinho alto, fechamento do 

colarinho em tiras finas, a atóxico, hipoalérgico, 
apirogênico,  gramatura 40gr. Tamanho “G”. 

Pacote com 10 unidades. Medidas aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 135 cm

• Comprimento entre ombro: 60 cm 
• Comprimento de Manga: 60cm

• Largura (com transpasse): 130 cm 
• Comprimento Total das Tiras da cintura (apartir 

de):160cm
• Colarinho: 50cm

UNd 10000 3400 3400 3200 r$ 
43,00

r$ 
430.000,00

03

aVENTal dEScarTáVEl - de uso único não es-
téril, composição TNT, 100% polipropileno, não li-
bera fiapos, cor branca, adulto, manga longa com 
70 cm de comprimento aproximadamente, punho 
com elástico, fácil manuseio com fechamento nas 
costas e amarração na cindura em tiras largas, 

colarinho alto, fechamento do colarinho em 
tiras finas, a atóxico, hipoalérgico, apirogênico,  
gramatura 40gr. Tamanho “GG”.  Pacote com 10 

unidades. Medidas aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 155 cm

• Comprimento entre ombro:  65 cm 
• Comprimento de Manga: 65cm

• Largura (com transpasse): 135 cm .
• Comprimento Total das Tiras da cintura (apartir 

de): .
• Colarinho: 50 cm

UNd 7.200 2400 2400 2400 r$ 
44,00

r$ 
316.800,00

Valor GEral r$ 
1.098.800,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.098.800,00 (Hum milhão, no-
venta e oito mil e oitocentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 658908
contrato N° 225/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de material técnico médico (lacre de segurança, papel 
termossensível, pulseiras em plástico para identificação, tubo de hemólise 
e filme para ecocardiógrafo), visando o abastecimento e distribuição entre 
os serviços da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna, por um perí-
odo de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 19/2021
data assinatura: 20/05/2021
Vigência: início em 20/05/2021 e término em 19/05/2022.
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103, 0269, 0261, 0669
contratado: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda
Endereço: TV WE 42, N° 192, caSa: a, cidade Nova - coqueiro
ananindeua/Pa
cEP: 67.133-250
Telefone: (91) 98235-2081/99348-5504
E-mail: sitemedica@gmail.com
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659014
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.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

errata
.

errata do extrato de Portaria interna Nº 009/2021 de 11 de feve-
reiro de 2021
Errata do Extrato de Portaria interna Nº 009/2021 (Portaria de cotação 
Eletrônica). 
Publicado no d.o.E. Nº 34.493 de 16 de fevereiro de 2021.
onde se lê: “a partir de 01.01.2020”
Leia-se: “ a partir de 01.01.2021”

Protocolo: 658699

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo de aJUste de coNtas Nº 02/2021 – setraN
termo aditivo:2;
contrato: aJUr 47/2014;
objeto: Pagamento dos serviços prestados pela contratada, para
atender as necessidades desta SETraN;
Valor Total de r$ 65.350,95, referente ao mês de dezembro/2020;
Período da prestação dos serviços: 01/12/2020 a 31/12/2020;
data da assinatura: 05/02/2021
Partes: SETraN e a Empresa ParVi locadora lTda
Unidade orçamentária: 29101;
Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338.0000
Natureza da despesa: 339093;
fonte: 0101006355;
Plano interno: 4120008338c
Evento: 400099.

Protocolo: 658746

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: tomada de Preços
Número: n.º 003/2021.
oBJETo: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localiza-
das na rodovia Perna leste, sobre o igarapé itaiteua (12,00m x 8,60m x 
3,00m) e rio Guajará (20,00m x 8,60m x 3,00m), trecho Pa-483 (alça Viá-
ria) / Pa-140, no Município de acará, sob jurisdição do 7º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria 
de Estado de Transportes, av. almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – 
Belém-Pa, bem como, estará disponível no site da SETraN www.setran.pa.
gov.br, no Menu Transparência Pública, licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da 
SETraN.
data de abertura: 10/06/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 21 de maio de 2021.

Protocolo: 658391

diÁria
.

errata de Publicação de Portaria de diária nº 079 de 20/05/2021,  
publicado no diário Oficial do Estado nº 34.590 de 21/05/2021.
oNde se LÊ:
Servidor : Edson lima rodriguês
cargo: Braçal
Leia –se:
Servidor: Jacob Santana auday
cargo: Gerente

Protocolo: 658856

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação 658389 referente ao aviso de licitação Pl 05/2021 - cPH, 
publicado no doE 34.590 de 21 de maio de 2021,
onde se lê: Processos nº 2021/450863 e 457122 e Valor Global Estimado: 
r$ 3.606.143,56
leia-se: Natureza: Processos nº 2021/442364 e 457122 e Valor Global 
Estimado: r$ 2.606.143,56

Protocolo: 658740

diÁria
.

Portaria Nº 058/2021-GP de 21 de Maio de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Santa-
rém para a localidade de Santana do Tapará, no dia 21/05/2021 a serviço 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
diogo de almeida Marques Supervisor ii 5933911 667.917152-00 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 21 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 658947
Portaria Nº 059/2021-GP de 21 de Maio de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Santa-
rém para a localidade de Santana do Tapará, no dia 28/05/2021 a serviço 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
diogo de almeida Marques Supervisor ii 5933911 667.917152-00 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 21 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 658948

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo da reaLiZaÇÃo do eVeNto do Procedi-
MeNto de LicitaÇÃo de Nº003/2021-cPH
a Presidente da comissão de licitação da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, vem informar que em virtude de solicitações de esclare-
cimentos sobre o Edital e seus anexos, estão SUSPENSoS todos os eventos 
do seguinte certame abaixo:
ProcEdiMENTo dE liciTaÇÃo Nº 003/2021-cPH, que tem como objeto a 
contratação de empresa para a prestação de obras e serviços de engenha-
ria para a execução da reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de Portel.
data da abertura da Sessão Pública: 28/05/2020 (sexta-feira).
cleide cilene abud ferreira
Presidente da cl/cPH
PorTaria Nº 098/2020-GP 05/10/2020

Protocolo: 659004

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 323/2021–arcoN-Pa, de 17 de Maio de 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei Nº 
6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
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6.838 de 20 de fevereiro de 2006. rESolVE: i - cEdEr, o servidor fEr-
NaNdo aUGUSTo SoUZa PiNHo, matrícula n.º 54182700/1, ocupante do 
cargo de Técnico em regulação de Serviços Públicos N/ii, para a Superin-
tendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMoB, a contar de 
17/05/2021, pelo prazo de 02 (dois) anos, com ônus para o Órgão cedente 
e reembolso pelo Órgão cessionário, em conformidade com o disposto nos 
arts. 8° §1°; §2°; §3°; §4° do decreto n° 795, de 29 de maio de 2020. 
ii – Esta Portaria retroagirá a contar de 17/05/2021. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErVi-
ÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 17 dE Maio dE 2021. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 658882

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 335/2021 arcoN-Pa  
BeLÉM, 21 de Maio de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
rESolVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a portaria 334/2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado Nº 34.590 de 21/05/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria GEral da arcoN-Pa, 21 dE Maio dE 2021.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 658762

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 149 de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/455221
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor lUiZ ocTaVio raBElo JUNior, matrícula 
n° 23795/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar como 
fiscal no convênio nº 05/2021 – SEdaP, celebrado com o Município de 
Novo Progresso, cNPJ/Mf sob o nº. 10.221.786/0001-20.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 659061

coNtrato
.

contrato nº 31/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
EMENda: 20dEf412406 – dEP. PaUlo BENGSToN
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 12, na quantidade de 01(UM) caMiNHÃo, caBiNE 
METálica; ou superior.
Valor Global: r$ 294.000,00 (duzentos e Noventa e Quatro Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 20/05/2021
Vigência: 24/05/2021 a 23/05/2022
contratado: dEVa VEicUloS lTda
Endereço: rua Teonilio Niquini, n° 32, distrito industrial Jardim Piemont 
Sul, Betim-MG cEP – 32.669-700.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 658939

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

o PreseNte ato,teM Por oBJeto a ProrroGaÇÃo do coNtra-
to teMPorÁrio, dE acordo coM o ProcESSo Nº 2021/304619, aU-
ToriZada PElo SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGro-
PEcUário E da PESca, TENdo coMo fUNdaMENTo lEGal, o arT. 3º da 
lEi coMPlEMENTar ESTadUal Nº 131 dE 16 dE aBril, alTErado PEla 
lEi coMPlEMENTar ESTadUal Nº 136 dE 17 dE MarÇo dE 2021.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca E GrEYcE KEllY GoMES caETaNo
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia do PrESENTE 3º TErMo adiTiVo: 02/06/2021 a 31/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca E iSac JoSÉ JorGE
carGo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
ViGÊNcia do PrESENTE 3º TErMo adiTiVo: 02/06/2021 a 31/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca E PaUlo daMaScENo rodriGUES MarQUES
carGo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
ViGÊNcia do PrESENTE 3º TErMo adiTiVo: 02/06/2021 a 31/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo
aGroPEcUário E da PESca E daNiEl SoUSa SilVa corrEia
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia do PrESENTE 3º TErMo adiTiVo: 02/06/2021 a 31/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca E GaBriEl MElo NaSciMENTo
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia do PrESENTE 3º TErMo adiTiVo: 02/06/2021 a 31/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 658665

coNVÊNio
.

convênio n° 005/2021 – sedaP
Processo nº 2021/4555221.
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: repasse de recursos para a aquisição de maquinários para atender 
as demandas da Secretaria de obras, Transportes e Serviços Urbanos do 
município de Novo Progresso/Pa.
representante do Município: Gelson luiz dill.
data de assinatura: 21/05/2021
Valor Total: r$ 2.304.215,22 (dois milhões, trezentos e quatro mil, duzen-
tos e quinze reais e vinte dois centavos).
contrapartida: r$ 130.434,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despesa: 
444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 20.608.1491.8705
Prazo de Vigência e Execução: 21/05/2021 a 31/05/2022.
convenente: Município de Novo Progresso, cNPJ n° 10.221.786/0001-20.
Endereço: Travessa Belém, n° 768, Bairro: Jardim Europa, cEP: 68.193-
000, no Município de Novo Progresso, Estado do Pará.
ordenador de despesas: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 659044

diÁria
.

Portaria Nº 195/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n 5.810/94, art.145.
oBJETiVo: Participar de reuniãopara tratar de assuntos de interesse do 
Estado, junto ao Ministério da agricultura Pecuária e abastecimento.
dESTiNo: Brasília/df
daTa iNÍcio: 24/05/2021
daTa fiNal: 26/05/2021
Nº dE diáriaS: 2 e ½(duas e meia)
BENEficiário: alfredo de Souza Verdelho Neto
carGo: Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
MaTrÍcUla: 5280907
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 196/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n 5.810/94, art.145.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário alfredo Verdelho qu irá participar 
de reuniãopara tratar de assuntos de interesse do Estado, junto ao Minis-
tério da agricultura Pecuária e abastecimento.
dESTiNo: Brasília/df
daTa iNÍcio: 24/05/2021
daTa fiNal: 26/05/2021
Nº dE diáriaS: 2 e ½(duas e meia)
BENEficiário: Marcia de Pádua Bastos Tagore
carGo: Eng.ª agr.ª
MaT. fUNcioNal: 3179729/1
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 659041
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.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 011/2021
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: EMBraToP GEo TEcNoloGiaS lTda-  cNPJ: 
03.497.158/0001-07
ProcESSo: 2021/459578-PaE
ENdErEÇo: av. doutorHugoBeolchi,n° 445, aNdar: 13:; coNJ: 131;cEP: 
04.310-030.Bairro/distrito:Vl. GUaraNi(ZoNa SUl), São Paulo-SP
oBJETo: SErViÇo dE locaÇÃo dE EQUiPaMENToS GNSS rTK
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/93 e 10.520/02
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/08/2021( 03 MESES)
Valor GloBal:  r$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reaiss)
EXErcÍcio: 2021 – ação: 266.583; Projeto atividade: 21.631.1497.8366; 
P.i.: 210.000.8366c;
Elemento de despesas: 339039; fonte: 0661
daTa aSSiNaTUra: 20/05/2021  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente.

Protocolo: 658750

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações: 

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa 
(ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2018/138080 GEraldo GoN-
ÇalVES riBEiro

faZENda BoM 
SoSSEGo 98,9148 MarGEM dirEiTa do 

cÓrrEGo BorracHEira

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

2 2018/137083 JoSÉ dElfiNo dE 
SoUZa

faZENda Vaca 
PrETa 308,0776 Br - 155, KM 86 coMUNi-

dadE Vila ParaÍSo

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

3 100802696/2020 arNaldo BUSS 
filHo

SÍTio lEMBraNÇa 
do MEU Pai 27,5952 ViciNal TraNS iriri 

- KM 27
SÃo fÉliX 
do XiNGU

4 090202389/2020 floriSVal da 
SilVa cirQUEira

cHácara aNJo 
aZUl i 23,7863 rodoVia Pa- 279, KM 07 SÃo fÉliX 

do XiNGU

5 2021/23634 adElia Maria 
corrEia fErro

faZENda ariZo-
Na ii 1.411,31 ViciNal 73/75 iPiXUNa do 

Para

6 2021/23684 JoÃo riBEiro 
filHo faZENda ariZoNa 1.469,28 ViciNal 73/75 GoiaNÉSia

7 2021/23715 JoÃo PEdro fEr-
ro riBEiro faZENda ariZoNa i 315,5251 ViciNal 73/75 GoiaNÉSia

8 2013/401083
Maria coNSo-
laÇÃocardoSo 

BEZErra
SÍTio SÃo JoSE 4,1103 rodoVia Pa-140, KM 43 ViGia

9 090202391/2020 laZaro afoNSo 
BorGES JUNior

SiTio SaNTa fEli-
cidadE 33,4041 rodoVia Pa-279, KM 07 SÃo fÉliX 

do XiNGU

10 090202388/2020
carloS EdU-
ardo BorGES 

PorTo

cHácara aNJo 
aZUl 34,8285 rodoVia Pa-279, KM 07 SÃo fÉliX 

do XiNGU

21/05/2021
Bruno Kono
Presidente

Protocolo: 658881
errata:
Processo nº. 2018/390390
interessado: SilVio dE JESUS dE oliVEira diaS
Edital publicado no doE nº 34.576 de 07/05/2021
Protocolo: 653019
onde se lê: 114,8868 ha
Leia-se: 114,1007 ha
21/05/2021
Bruno Kono
Presidente

Protocolo: 658885

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: terMo de distrato
Pae 2021/505750
TÉrMiNo dE ViNcUlo: 18/05/2021
MoTiVo: diSTraTo UNilaTEral
ÓrGÃo: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará
SErVidor TEMPorário: roSilENE lEao dE aZEVEdo
MaTricUla: 5943107/1
fUNÇÃo: aGENTE fiScal aGroPEcUário
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo – dirETor GEral

Protocolo: 658690

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2452/2021 - adeParÁ, de 20 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio, referente ao mês de Maio/2021, ao servi-
dor abaixo:

PaE Matrícula Nome Triênio
dias

Período de gozo
30 60

2021519274 54187093/1 caNdida coNcEicao rodriGUES da SilVa 2014/2017 X  20.05.21 a 18.06.21

2021519816 5863619/2 rEGiNa Maria PErEira dE oliVEira 2017/2020 X  25.05.21 a 23.06.21

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

Protocolo: 658843

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo
coNtrato Nº 083/2018
Valor GloBal ESTiMado: r$ 1.875.000,00
ViGÊNcia: 27/09/2020 à 26/09/2021.
claSSificaÇÃo do oBJETo: Prestação de serviço de administração, Ge-
renciamento e controle de frota, com implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por 
meio de cartão magnético nas redes de estabelecimento credenciado pela 
contratada.
JUSTificaTiVa: aditivo aumento de valores de 25% ao contrato n° 
083/2018.
coNTraTado: EMPrESa VÓlUS TEcNoloGia E GESTÃo dE BENEfÍcioS 
lTda, cNPJ nº: 03.817.702/0001-50.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo – diretor da adE-
Pará

Protocolo: 658386

.

.

diÁria
.

Portaria: 2475/2021 objetivo: dar apoio na organização documental 
e contribuir com a padronização administrativa no município de dom Eli-
seu (posto Gurupi).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: doM EliSEU/Pa.Servidor: 54197071/ VaNES-
Sa da SilVa SidoNio (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 8,5 diáriaS / 
23/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 658650
Portaria 2473/2021 objetivo realizar cadastro de produtores, proprie-
dades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/
Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN rooSEVElTES NarciZo dE MaToS 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 29/05/2021 a 03/06/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658643
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Portaria: 2474/2021 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias em propriedades rurais produtoras de citros, com a 
finalidade de o status de Área Livre de Cancro Cítrico.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/
Pa.Servidor: 57189977/EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658646
Portaria: 2472/2021 Objetivos: Realizar vacinação fiscalizada para aten-
der metas no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: cUMarU do NorTE/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Ser-
vidor: 55586112/ raiNaN BarBoSa dE NoVaiS (TÉcNico aGrÍcola) / 
4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 658642
Portaria: 2470/2021 objetivo: dar apoio em saneamento em proprie-
dades focos de A.I.E, eutanásia e coleta. Justifico a solicitação de deslo-
camento devido as propriedades a serem atendidas, estarem distantes da 
sede do município 180 km, havendo necessidade de pernoite e por conta 
das péssimas condições de trafegabilidade das vias de acesso.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 / 10/05/2021 a 12/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 658631
Portaria: 2471/2021 objetivos: receber capacitação quanto ao uso da 
pistola de insensibilização para atuação no Programa de Sanidade Equí-
dea.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/
Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/Pa Servidor: 57223380/GlaUcY doS 
SaNToS carrEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
25/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658635
Portaria:  2479/2021 objetivo: dar apoio na vigilância ativa no mo-
nitoramento de aves migratórias.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem:TErra alTa/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS,-
ViGia/Pa Servidor: 54186951/idEValdo alVES coSTa (aUXiliar dE 
caMPo) /10,5 diáriaS / 25/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658799
Portaria: 2477/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas foc r4T.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 6403320/ EVaN-
dro carloS fiScHEr (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658793
Portaria: 2478/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: MoSQUEiro/Pa Servidor: 05870313/ aNa KarEN dE MENdoNca NE-
VES (ENGENHEiro aGrÔNoMo)/ 0,5 diária / 24/05/2021 a 24/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658795
Portaria: 2476/2021 objetivo: dar apoio em coleta de amostras em 
continuidade a saneamento para anemia infecciosa equina.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/
Pa Servidor: 55586097/lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 0,5 diária / 24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658789
Portaria: 2485/2021 objetivo: realizar em conjunto com equipe local, 
ações de saneamento de foco de raiva dos Herbívoros em castanhal, com 
vigilância epidemiológica, controle populacional de morcegos hematófa-
gos e vacinação da área focal e perifocal.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SalVaTErra/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servi-
dor: 6403718/ lUiZa HElENa BarNaBÉ dE oliVEira (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 19/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658823
Portaria: 2480/2021 Objetivo: Realizar fiscalizações em 10 Unidades 
Produtivas de Banana no município de altamira (distrito castelo de Sonhos 
e cachoeira da Serra).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: alTaMira/Pa Servidor: 5888158/
caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 
23/05/2021 a 29/05/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658803
Portaria: 2481/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/
Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 54187600/ JoaNNES PaUlUS fEr-
NaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária 
/ 27/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 658808
Portaria: 2483/2021 objetivo: realizar cumprimento das metas de vi-
gilância epidemiológica. Justifica-se a solicitação de 0,5 (meia) diária pelo 
acesso exclusivamente via fluvial, o período de atividade ultrapassará 6 
horas fora da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 031751891/
aGNaldo da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /0,5 
diária / 24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 658817

Portaria: 2484/2021 objetivo: realizar cumprimento das metas de vi-
gilância epidemiológica. Justifica-se a solicitação de 0,5 (meia) diária pelo 
acesso exclusivamente via fluvial, o período de atividade ultrapassará6 
horas fora da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57209646/ 
KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNá-
rio) / 0,5 diária / 24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658819
Portaria: 2482/2021 objetivo: realizar vacinação assistida em 12 Pro-
priedades etapa maio de 2021 contra febre aftosa.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ViGia/Pa destino: SÃo caETaNo dE 
odiVElaS/Pa Servidor: 5687705/ Joao carloS da crUZ MElo (ENGE-
NHEiro florESTal) / 3,5 diáriaS / 24/05/2021 a 27/05/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658811
Portaria: 2487/2021 objetivo: realizar orientação aos servidores da 
regional quanto a documentação necessária e procedimentos de paga-
mento de contratosde alugueis e implantar controles para acompanha-
mento da execução desses pagamentos na regional.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 57189747/JoNNaTHaN HENriQUE dE SENa VEiGa (aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo) /5,5 diáriaS / 23/05/2021 a 28/05/2021.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE

Protocolo: 658884
Portaria: 2488/2021 objetivo: realizar Vacinação assistida e fiscalizada 
em Propriedades rurais no Município de Mojuí dos campos para cumpri-
mento das metas do programa sanitário da febre aftosa referente a Etapa 
de Maio de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 54197572/ So-
loN PESSoa GodiNHo JUNior (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 658951

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2486 /2021 - adeParÁ, de 21 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
incluir nas férias regulamentares aos servidores da agência de defesa 
agropecuária do Estado do Pará, referente ao mês de JUNHo/2021, con-
forme mapa abaixo.

Protocolo Matrícula Nome Período 
aquisitivo

Período de 
Gozo lotação

2021/447405 05877989/2 adalBErTo GoMES TaVarES 2020/2021 07.06.21 a 
06.07.21 GPEMf

2021/367436 57223257/1 alESSaNdro dE araUJo BaSToS 2019/2020 28.06.21 a 
27.07.21 MaE do rio

2020/1089722 54193847/1 alEX diaS dE frEiTaS 2019/2020 28.06.21 a 
27.07.21 ParaUaPEBaS

2021/169992 08400661/2 alTiNo diaS da coSTa 2019/2020 23.06.21 a 
22.07.21 aBaETETUBa

2021/154410 6403705/1 aNdErSoN carValHo dE fariaS 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21 SaNTarEM

2020/738139 57234487/1 aNToNio aldo aQUiNo da SilVa 2018/2019 10.06.21 a 
09.07.21 ViSEU

2021/2121 54186752/1 arlEilSoN ValErio alVES da lUZ 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21 doM EliZEU

2021/68015 00013102/1 aroldo GoMES NUNES 2020/2021 15.06.21 a 
14.07.21 GicV

2021/497615 57223794/1 carla lETicia Para da SilVa corrEa 2020/2021 30.06.21 a 
29.07.21 GPQ

2021/68015 57223370/1 cElSo lUiZ rocHa dE JESUS 2020/2021 21.06.21 a 
20.07.21 GicV

rEQUEriMENTo 54180050/2 clEaNE PaNToJa PESSoa 2020/2021 21.06.21 a 
20.07.21 caSTaNHal

2021/497615 54189227/1 daYSa caTETE r. da coSTa aZEVEdo 2019/2020 30.06.21 a 
29.07.21 GPQ

2021/490739 6403395/1 EdilSoN NUNES MoNTEiro JUNior 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21 afUa

2021/198993 5943758/1 EliNElMa fErrEira do NaSciMENTo 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21

MoNTE doU-
rado

rEQUEriMENTo 54187131/1 EValdo alBUQUErQUE da SilVa 2018/2019 01.06.21 a 
30.06.21 ViGia

2020/929205 54187130/1 EVaNGEliNo MEdEiroS dE NaSciMENTo 2019/2020 21.06.21 a 
20.07.21 iTiNGa

oficio Nº 45 54189779/1 faBio carNEiro dUTra 2020/2021 30.06.21 a 
29.07.21

MaPa / 
laNaGro

MaPa dE fÉriaS 6403701/1 fraNciSco dE aSSiS do o lUZ 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21

Sao fEliX do 
XiNGU

2020/1089840 5832098/5 fraNciSco dE PaUlo PErEira da SilVa 2019/2020 15.06.21 a 
14.07.21

Sao GEraldo 
do araGUaia

rEQUEriMENTo 54187171/1 fraNciSco rodriGUES MoNTEiro 2019/2020 15.06.21 a 
14.07.21 iGaraPE-acU
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2020/1080139 51855502/3 fraNKliN rooSEVElTES N. dE MaToS 2020/2021 17.06.21 a 
16.07.21 UlSa BElEM

2021/126966 5380545/2 GEraldo MaJEla f. do NaSciMENTo 2020/2021 06.06.21 a 
05.07.21 oUrEM

2021/339215 51855491/3 GlaUcio aNToNio rocHa GaliNdo 2020/2021 28.06.21 a 
27.07.21 GEda

2020/858401 54185983/1 GriMaldi lUiZ Mafra 2019/2020 21.06.21 a 
20.07.21 alTaMira

rEQUEriMENTo 05861497/3 HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa 2020/2021 21.06.21 a 
20.07.21 GicV

2021/198993 5942391/1 iVoNETE araUJo GoNcalVES 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21

MoNTE doU-
rado

2020/738139 54187591/1 JadiEl oliVEira SilVa 2018/2019 01.06.21 a 
30.06.21 GUrUPi

2020/858401 57225353/1 JaQUEliNE SoUSa PEdro 2019/2020 21.06.21 a 
20.07.21

NoVo rEPar-
TiMENTo

2021/464217 57189747/1 JoNNaTHaN HENriQUE dE SENa VEiGa 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21 Gof

MaPa dE fÉriaS 5869480/6 JoSE lEaNdro dE SoUSa filHo 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21 TUcUMa

2020/738139 5909869/1 JoSiaNE do Socorro diaS da SilVa 2019/2020 28.06.21 a 
27.07.21 ViSEU

rEQUEriMENTo 54187569/1 JoSiEl NUNES E SilVa 2019/2020 02.06.21 a 
01.07.21 TErra alTa

2021/388127 5861667/3 JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS 2020/2021 28.06.21 a 
27.07.21 ParaGoMiNaS

2020/1014574 57224091/1 lElio ToMaZ doS SaNToS 2020/2021 22.06.21 a 
21.07.21

GoiaNESia 
do Para

2021/86542 55586122/1 lUciErlEN da coNcEiÇÃo GoNÇalVES 2020/2021 29.06.21 a 
27.07.2 MocaJUBa

2020/1080139 6403718/1 lUiZa HElENa BarNaBE dE oliVEira 2020/2021 14.06.21 a 
13.07.21 SalVaTErra

rEQUEriMENTo 57176027/1 MarcElo raYol GoMES 2020/2021 14.06.21 a 
13.07.21 GSiE

2021/198993 5915797/2 MarcUS lUiZ SilVa daMaScENo 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21 alMEiriM

2020/1080139 57234511/1 Maria aUdilEia da SilVa TEiXEira 2019/2020 07.06.21 a 
06.07.21 UlSa BElEM

2021/442691 57175990/1 Maria claUdETE corrEa fUrTado 2019/2020 25.06.21 a 
24.07.21 GPESa

2021/101633 54180265/2 MarlUcE corrEa BroNZE 2019/2020 30.06.21 a 
29.07.21 cESco

rEQUEriMENTo 55585543/1 MaUro lEal diaS 2020/2021 28.06.21 a 
27.07.21 ViGia

2021/48085 55585963/1 MicHElE BraGa fErrEira 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21 SaNTarEM

rEQUEriMENTo 5113741/1 MoNica cEMiraMES P. do N. PrESTES 2019/2020 04.05.21 a 
18.05.21 ProJUr

rEQUEriMENTo 55588438/1 NEila fariaS dE carValHo 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21

SaNTa Bar-
Bara

2021/68015 3175758/2 NElSoN dE oliVEira lEiTE 2019/2020 16.06.21 a 
15.07.21 GicV

2021/206859 55585710/1 odilEa SilVa dE carValHo doS 
SaNToS 2019/2020 01.06.21 a 

30.06.21 ViGia

rEQUEriMENTo 55586081/1 PaUliNo alEXaNdrE da SilVa NETo 2020/2021 15.06.21 a 
14.07.21

Sao fraNciS-
co do Para

2021/86542 54197827/1 PaUlo JorGE ValENTE alMEida 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21 MocaJUBa

2020/1081379 57200822/2 raQUEl BaTiSTa SilVa 2020/2021 01.06.21 a 
30.06.21 iTaiTUBa

2020/1103756 8400838/1 rENaTa PErEira da SilVa MarQUES 2020/2021 29.06.21 a 
27.07.21

SaNTa Maria 
daS BarrEi-

raS

oficio 052 54194503/1 roBErTo JUNior crUZ PoTHEr 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21 cEdido

MaPa dE fÉriaS 57189753/1 roSa dE faTiMa fEliZ caValcaNTE 2019/2020 29.06.21 a 
28.07.21 GaMUlT

2020/858401 5868211/3 rUBENS SaNToS dE MoraES 2020/2021 28.06.21 a 
27.07.21 alTaMira

rEQUEriMENTo 5909729/1 SEldo carValHo dUarTE 2019/2020 21.06.21 a 
20.07.21 SaNTarEM

2020/738139 55588830/1 SoNia Maria BraNdao do carMo 2020/2021 07.06.21 a 
06.07.21

NoVa TiMBo-
TEUa

rEQUEriMENTo 54192679/1 SUElY PirES NENcY 2019/2020 14.06.21 a 
13.07.21 ProJUr

rEQUEriMENTo 54196692/1 SUMaYa EMilia MarTiNS PaUliNo 2020/2021 21.06.21 a 
20.07.21 GSiE

rEQUEriMENTo 55586137/1 TaiaNa dE NaZarE SoarES aiKaWa 2020/2021 21.06.21 a 
20.07.21 caSTaNHal

2021/198993 5942385/1 WardSoN MENdES PErEira 2019/2020 01.06.21 a 
30.06.21 alMEiriM

2021/17801 57223941/1 WillY TaTYaNE HaGE GoMES caNTo 2020/2021 15.06.21 a 
14.07.21 oBidoS

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

Protocolo: 658859

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 119/2021;BENEficiá-
rio:JoSÉ EdValdo PraTa filHo;MaTrÍcUla:5752647;fUNÇÃo:EXT. 
rUral ii ; oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE aTEr do SUBPro-
JETo ProaTEr/2021;MUNicÍPio:TrairÃo ;ProGraMa:1491;ProJETo 
aTiVidadE:8711-c;foNTE:0261; ElEMENTo dE dESPESa:3390-30-
r$670,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaN-
cária: PraZo Para coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS 
dESPESaS;ordENador dE dESPESaS:laNa roBErTa rEiS doS SaN-
ToS.

Protocolo: 658652

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 075/2021;BENEficiário:aNdErSoN coS-
Ta doS SaNToS;MaTrÍcUla: 54196307/1;fUNÇÃo:rESP. NÚclEo adMi-
NiSTraTiVo;oBJETiVo:ViaJar ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, Para dar 
SUPorTE oPEracioNal Na iNaUGUraÇÃo da UdB(UNidadE dE didá-
Tica dE BraGaNÇa);Nº dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);dESTiNo:Bra-
GaNÇa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. 
JUNior.

Protocolo: 658675
Portaria de diaria Nº 076/2021;BENEficiário:diEGo MoTa 
doUrado;MaTrÍcUla: colaBorador ; fUNÇÃo:adVoGado;oBJETi-
Vo:ViaJar ao MUNicÍPio dE cUrUÇa No dia 19.05.2021, Para rEali-
Zar aUdiÊNcia dE coNciliaÇÃo/MEdiaÇÃo;Nº dE diáriaS:0,5( MEia 
) ; dESTiNo : cUrUÇa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 658814
Portaria de diaria Nº 077/2021;BENEficiário:JorGE GoErScH 
aNdradE;MaTrÍcUla: 54197392 ; fUNÇÃo:MoToriSTa;oBJETiVo:lE-
Var o EMPrEGado PÚBlico HiraN diaS dE araÚJo Para rEPrESENTar 
a EMaTEr coMo PrEPoSTo EM aUdiÊNcia a SEr rEaliZada No dia 
19.05.2021 ÀS 12h00;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:cUrUÇa;or-
dENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 658918

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00670/2021-dGaF/GaB/seMas, de 20.05.2021
Nome: roSE lUcE dE MElo rodriGUES Gaia
Matrícula: 3214664/1
cargo: contador
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Períodos aquisitivos: 2ª parcela do triênio 2015/2018
Períodos de Gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658770

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00274/2021 – dGaF/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de feve-
reiro de 2021, republicada no diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 
2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 82, da lei nº 5.810, de 24/01/1994, 
laudo Médico nº 70299 de 07/03/2021 e PaE 2021/536712.
rESolVE:
i – coNcEdEr 55 (cinquenta) dias de licença para Tratamento de Saúde à 
servidora BEaTriZ dE SoUSa Vilar faVila, matrícula 57202365/2, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotada na direto-
ria de ordenamento, Educação e descentralização da Gestão ambiental, no 
período de 02/03/2021 a 25/04/2021.
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ii – dETErMiNar à coordenadoria de Gestão de Pessoal – cGP, que atra-
vés do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimen-
to do presente ato.
*republicada conforme Laudo Médico Pericial nº 70299 de 
07/03/2021 e emitido em 17/05/2021, que retifica o período de 
afastamento da servidora.
Belém, 20 de maio de 2021.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658855

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 026/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/371974
dispensa de licitação 006/2021
objeto: aquisição de Materiais de Proteção e de Higienização contra a co-
Vid-19, para atender as necessidades internas da SEMaS/Pa, sendo 1.000 
(mil) frascos de alcool em gel 70%, 17 (dezessete) totens dispenser alcool 
em gel e 15 (quinze) termômetros digitais infravermelhos
Valor Total: r$ 14.280,00
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022
assinatura: 19/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339030, 449052; Pi 4120008338c, 4120008338E; ação 183714
contratado: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda (cNPJ 
07.041.480/0001-88)
Endereço: Passagem Nossa Senhora aparecida, nº 164, Bairro castanhei-
ra, cEP 66645-455, fone (91) 2121-9000, neobrsbelem@gmail.com, Be-
lém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 658773
coNtrato: 030/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/507954
dispensa de licitação 007/2021
objeto: aquisição de 1.100 sacolas ecológicas, para atender as necessida-
des internas da SEMaS
Valor Total: r$ 13.200,00
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2022
assinatura: 21/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278782; fonte 0116; 
Elemento 339030; Pi 4120008782c; ação 267783
contratado: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Para - fáBrica ESPEraNÇa 
(cNPJ 07.553.026/0001-06)
Endereço: rua antonio Barreto, 1595, bairro Umarizal, cEP 66055-050, 
fone (91) 4042-1041, comercial@fabricaesperanca.org.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 658902

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 006/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso ii da lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, 
referente ao Processo n° 2021/371974, de 09 de abril de 2021, que tem 
por objeto a contratação da empresa NEo BrS coMÉrcio dE ElETro-
doMÉSTicoS lTda, inscrita no cNPJ: 07.041.480/0001-88, com sede na 
Passagem nossa Senhora aparecida, nº 164, Bairro: castanheira, Belém/
Pa, cEP 66.645-455, para aquisição de MaTEriaiS dE ProTEÇÃo E dE 
HiGiENiZaÇÃo coNTra a coVid-19, para atender as necessidades in-
ternas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SE-
MaS, conforme disposições do Termo de referência, no valor global de r$ 
14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais), conforme solicitação e 
fundamentação constante nos autos do referido processo.
Belém, 19 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do 
Pará

Protocolo: 658772
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 007/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso Xiii da lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licita-
ção, referente ao Processo n° 2021/507954, de 12 de Maio de 2021, que 
tem por objeto a contratação da empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.553.026/0001-06, com sede na rua 
antônio Barreto, nº 1595, cEP: 66.060-060, Bairro de fátima, Belém/Pa, 
para aquisição de 1.100 sacolas ecológicas, para atender as necessidades 
internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, no 
valor global de r$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais), conforme solici-
tação e fundamentação constante nos autos do processo.
Belém, 21 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 658899

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 686/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.
objetivo: Visita institucional em conjunto com a SEdEME em empreendi-
mentos do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 21/05/2021– ½ - diária.
Servidor:
- 5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão e regularidade ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658718
Portaria Nº 678/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 14/05 a 17/05/2021– 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5755549/1 - aUGUSTo JoSÉ coElHo da SilVa BiTTENcoUrT - (Policial 
Militar/GraESP)
- 5630312/1 - ÉdiMo MaUro coElHo coSTa - (Policial Militar/GraESP)
- 5575591/1 - EdMilSoN MarTiNS da coSTa - (Policial Militar/GraESP)
- 57200022/1 - arQUiMEdES GoMES araÚJo - (Policial Militar/GraESP)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658644
Portaria Nº 676/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 401092/2020 e Memorando nº 
87/2021 - GETraN-SEMaS;
rESolVE-SE:
i – alterar o período de viagem, do motorista na PorTaria Nº 518/2021-
GaB/SEMaS de 28/04/2021, publicado no doE nº 34.345 do dia 
30/04/2021, que seria no período de 03/05 a 07/05/2021 – 02 e ½ diárias, 
para o período de 03/05 a 04/05/2021 – 1,0 diária.
Belém, 20 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 658414
Portaria Nº 538/2021 - GaB/seMas 03 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará, base São félix 
do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 54188037/1 - ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira - (Perito criminal)
- 5897977/3 - rafaEl NaSciMENTo dE oliVEira - (aux. operacional)
- 5942990/1 - iGor SilVa NaZário - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651270
Portaria Nº 541/2021 - GaB/seMas 03 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e altamira/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 5040485/3 - aldEcY da coSTa MoraES - (Perito criminal)
- 5955841/1 - EdValdo SaMPaio BicHo - (aux. operacional)
- 57190929/1 - JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651463
Portaria Nº 545/2021 - GaB/seMas 03 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizarem operações de fiscalização no âmbito do Plano Estadu-
al de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e altamira/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 57175209/1 - cESar PlaToN Maia - (Técnico em Gestão de infra-Es-
trutura)
- 5904398/2 - lEoNi dE SoUZa BElaTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
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- 5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5943128/1 - EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651709
Portaria Nº 546/2021 - GaB/seMas 04 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e altamira/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 5932482-1 - Mario alMEida loBaTo - (Bombeiro Militar)
- 5932348-1 - aNToNio aUirES oliVEira coUTiNHo - (Bombeiro Militar)
- 5601452-1 - roNNY carloS da SilVa oliVEira - (Bombeiro Militar)
- 57217701/1 - GUSTaVo HENriQUE dE aSSUNÇÃo SilVa - (Bombeiro 
Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651718
Portaria Nº 547/2021 - GaB/seMas 04 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 57325901 - JUarEZ diaS da SilVa - (Policial Militar)
- 57222063 - cEZar aUGUSTo doS SaNToS lEal - (Policial Militar)
- 57819731 - HElio SoUZa doS aNJoS - (Policial Militar)
- 541933621 - dEYVid SaNToS fariaS - (Policial Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651735
Portaria Nº 548/2021 - GaB/seMas 04 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 5932587/1 - MarcoS MaTHEUS dE SoUSa MorEira - (Bombeiro Militar)
- 57189203/1 - GraÇa iNÊZ SoUZa TEiXEira - (Bombeiro Militar)
- 57217753/1 - JailSoN da SilVa fErrEira - (Bombeiro Militar)
- 57218590/1 - faBio BrUNo SoZiNHo dE HolaNda - (Bombeiro Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651760
Portaria Nº 565/2021 - GaB/seMas 05 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 03/05 a 22/05/2021– 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 5420806 - PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - (Policial civil)
- 5876702 - EMilSoN MarcElo fErrEira MaUÉS - (Policial civil)
- 5130271 - WalBEr coSTa PiMENTEl - (Policial civil)
- 702196 - SEBaSTiÃo frEirE doS SaNToS filHo - (Policial civil)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 652717
Portaria Nº 564/2021 - GaB/seMas 05 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e altamira/Pa
Servidores:
- 5619130 - JardEl lUiS caSTro GUiMarÃES dE NaSciMENTo - (Policial 
civil)- 10 a 20/05/2021– 10 e ½ diárias.
- 5914185 - alEX alBÉrio MaciEl SoarES - (Policial civil) - 05 a 
20/05/2021– 15 e ½ diárias.
- 57173342 - daNiEl GEMaQUE PaiVa - (Policial civil) - 05 a 20/05/2021– 
15 e ½ diárias.
- 5520401 - oSValdo faraco MaViEl - (Policial civil) - 05 a 20/05/2021– 
15 e ½ diárias.
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 652757
Portaria Nº 606/2021 - GaB/seMas 12 de Maio de 2021.
objetivo: Participar de ação de fiscalização conjunta com a Marinha do 
Brasil em combate a ilícitos ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: abaetetuba/Pa e Barcarena/Pa
Período: 12/05 a 20/05/2021– 08 e ½ - diárias.

Servidores:
- 8401195/1 - SaUlo fEliPE SoUZa NErY - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954902/1 - dENiS dE PiNHo SoUSa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 655426
Portaria Nº 617/2021 - GaB/seMas 14 de Maio de 2021.
objetivo: realizar retirada de animais silvestres com alta médica veteri-
nária, e destinação à Flona Carajás, e ação de fiscalização ambiental na 
região do Mosaico de Unidades de conservação do lago de Tucuruí.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa, Parauapebas/Pa, Tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa, 
Goianésia do Pará/Pa, Jacundá/Pa, Novo repartimento/Pa, Nova ipixuna/
Pa e itupiranga/Pa
Período: 10/05 a 21/05/2021 – 11 e ½ diárias
Servidores:
- 57191997/3 - daVid oliVEira lUZ - (Técnico em Gestão de Pesca e 
aquicultura)
- 5954925/1 - HUGo dElEoN doS SaNToS diaS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57194272/1 - JoElcio SoSiNHo caScaES – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656001
Portaria Nº 656/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica em processos referentes à verificação 
de condicionantes em infraestrutura portuária e de autorização resgate de 
fauna em área de supressão vegetal, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Prainha/Pa e Belterra/Pa
Período: 31/05 a 03/06/2021– 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5924514/2 - MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente);
- 5936408/2 - fEliPE raMoN lESS - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 657601

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 653/2021-dGaF/GaB/seMas, 19/05/2021
iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar do dia 04/05/2021 
o gozo de férias regulamentares do servidor raUl ProTáSio roMÃo, 
matricula nº 5930962/ 1, referente ao exercício 2018/2019, concedida 
através da PorTaria Nº 439/2021, publicado no doE de nº 34.546 de 
09/04/2021, restando 29(vinte e nove) dias a serem usufruído ,, s poste-
riormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658953
Portaria Nº 662/2021-dGaF/GaB/seMas, 19/05/2021
iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar do dia 03/05/2021 
o gozo de férias regulamentares do servidor VicTor MENdES da SilVa , 
matricula nº 57175833/ 1, referente ao exercício 2018/2019, concedida 
através da PorTaria Nº 234/2021, publicado no doE de nº 34.505 de 
03/03/2021, restando 01(um) dia que será usufruído posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658954
Portaria Nº 655/2021-dGaF/GaB/seMas, 19/05/2021
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 10/05/2021 o 
gozo de férias da servidora aNdrEia rodriGUES MoNTEiro , matricula 
nº 57173608/ 2, referente ao exercício 2020/2021, concedido através da 
PorTaria Nº 439/2021, publicado no doE de nº 34.546 de 09/04/2021, 
restando 26(vinte e seis)dias a serem usufruídos posteriormente
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 658945
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 170 de 07 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme processo nº 2021/385258 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
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Objetivo: Realizar atividades de fiscalização ambiental nos municípios que 
abrangem o Mosaico
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá, itupiranga-Pa
Período: 10 a 21/05/2021 - 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor: Josiane amanda Gomes Miranda - 5934577 - Técnico em Gestão 
ambiental
leonel Silva Sousa - 9018 - Técnico em Saneamento ambiental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 169 de 06 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme processo nº 2021/432735 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades de fiscalização ambiental e administrativas 
inerentes à gestão das unidades de conservação, nos municípios de abran-
gência da região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí
origem: Marabá-Pa
destino:  Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Jacundá, Goianésia do 
Pará, Nova ipixuna e itupiranga-Pa
Período: 09 a 22/05/2021 - 13,5 (treze e meia) diárias
Servidor: Mariana Bogéa de Souza - 5905131 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 167 de 06 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº. 2021/385269 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí
origem: Tucuruí-Pa
destino: Goianésia do Pará, Breu Branco, Jacundá, Nova ipixuna, itupiran-
ga, Novo repartimento e Marabá-Pa
Período: 10 a 21/05/2021 - 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor: SGT PM Márcio Marcelo dantas reis - 55763341
SGT PM alcinéio Miranda Mendes - 53744301
SGT PM rogério lúcio fernandes das chagas - 5705827
cB PM felipe Moacir oliveira Sidônio - 57232846
cB PM andré luis Pereira Teixeira - 42190741
cB PM Madson lúcio da cruz Munhoz - 57221631
cB PM Max Well rodrigues de Souza - 57231889
cB PM carlos antônio da Silva amorim - 42195361
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 658891
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 060/2021 - GaB/seGUP
Belém-Pa, 20 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato administrativo nº 004/2021-SEGUP/fESPdS/
Pa, celebrado com a empresa P G liMa coM EirEli - EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 23.493.764/0001-61, oriundos do Processo nº 2021/983095, 
através do fUNdo ESTadUal dE EGUraNÇa PÚBlica/fESPdS e decorren-
te do Pregão Eletrônico Nº 06/2021-fESPdS/Pa, cujo objeto é a aquisição 
de equipamentos para a montagem do consultório odontológico do Núcleo 
de assistência ao Servidor – NaS/cPcrc, que está em consonância com 
Plano de assistência ao Servidor do cENTro dE PErÍciaS rENaTo cHa-
VES/CPCRC, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo 
de referência - Tr/SEGUP/fESPdS
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto Estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato nº 004/2021-SEGUP/fESPdS/Pa, os servidores abaixo rela-
cionados:
- Maria Betania Moraes lisboa, Matrícula funcional n° 5129605/1, como 
fiscal;
- Gerson almeida da Silva, Matrícula funcional n° 57200316/1, como Su-
plente.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 658668

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 664/2021-saGa
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°2021/535720
rESolVE: conceder ao servidor JoÃo ocÉlio rodriGUES BraNdÃo, as-
sistente administrativo, Mf nº 0071315/1, 60(sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 2017/2020, no período de 14.06.2021 a 
12.08.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 658629

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata da publicação do 1º Termo aditivo ao contrato administrativo 
nº157/2020-SEGUP/fESPdS/Pa , doE nº34.590 sob o protocolo nº658390
onde se lê: Parecer Jurídico
Leia-se: Parecer Jurídico nº160/2021
onde se lê: dotação orçamentária
Leia-se: dotação orçamentária: fonte: 0177 (Tesouro), 0377 (recurso 
Próprio – Superavit), Programa de Trabalho: 06181150289400000 e
Natureza de despesa: 449051

Protocolo: 658798

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 042/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/367430
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 029/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais como professor 
da disciplina didática e Metodologia de Ensino Superior, no curso de es-
pecialização em docência do Ensino Superior em Segurança Pública, a ser 
realizado no periodo de 14/06/2021 a 18/06/2021, e terá carga horaria de 
30 horas/aula.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 123/2021-coNJUr
data de assinatura: 19 de maio de 2021
Vigência: 14/06/2021 a 18/12/2021
Valor Global:r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos)
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratada: lENo Márcio BarroS do carMo
cPf: 766.799.936-87
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 658779

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 411 /2020 - coNseP
EMENTa: Julgamento do relatório da comissão Especial encarregada da 
eleição dos conselheiros representantes das entidades de classe dos ór-
gãos do SiEdS- biênio 2021/2022.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011 e resolução 351/18, de 
12/12/2018 - regimento interno do coNSEP, homologado pelo decreto 
nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 33.989, de 23/09/2019), e alterações 
da lei nº 8906/19, respectivamente.
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 8906/19, que estabelece a composi-
ção do coNSEP, incluindo a participação de representantes das entidades 
de classe dos órgãos do SiEdS, com observância de rodízio entre as asso-
ciações, respectivamente;
coNSidEraNdo os ditames previstos na resolução nº 206/coNSEP de 
05/12/2012, que disciplina o processo eleitoral para a escolha dos mem-
bros do coNSEP, representantes das entidades classistas;
coNSidEraNdo a resolução 388/coNSEP de 29 de maio de 2020, ho-
mologada pelo decreto nº 915, de 21/07/2020 – doE 34.289, 
de 21/07/2020, por esta resolução o Governo do Estado autoriza a abertu-
ra do processo eleitoral no âmbito do coNSEP, em em seu art. 2° estabele-
ce que a vaga será disputada entre candidatos indicados pelas associações 
representativas e constituídas por servidores dos Órgãos integrantes do 
SiEdS, respectivamente, entende-se aquelas que tenham em seus qua-
dros, membros da ativa, inativos/aposentados ou de ambas as classes: 
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Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves (membro titular) e Polícia 
civil (membro suplente).
CONSIDERANDO que a condução do pleito eleitoral, definição das Entida-
des de Servidores do SiEdS, criação, constituição e deveres da comissão 
Especial encarregado de realizar o certame encontram-se disciplinados na 
resolução no 394/coNSEP, 27/08/2020 - doE 34.334, 03/09/2020.
coNSidEraNdo a conclusão dos trabalhos da comissão Especial, criada 
pela resolução n. resolução nº 394/20-coNSEP, de 27/08/2020, em rela-
tório circunstanciado apresentado pela advª Suzany risuenho Brasil - con-
selheira Titular / cEcEca.
coNSidEraNdo a manifestação favorável, aprovada por unanimidade dos 
conselheiros presentes no Plenário da 360ª. reunião ordinária do coNSEP, 
realizada no dia 15 de dezembro de 2020.
rESolVE
art. 1º - aprovar o relatório da comissão Especial encarregada do pleito 
eleitoral para escolha dos conselheiros do coNSEP, representantes das en-
tidades de classe das instituições do SiEdS, constante do anexo, após a 
manifestação favorável dos conselheiros membros do colegiado.
 art. 2º - Validar o resultado do pleito eleitoral referenciado no artigo ante-
rior, considerando eleitos: conselheiro Titular - Perito criminal cesar figuei-
redo Cursino -Associação dos Peritos Oficiais do Pará - ASPOP, Conselheiro 
Suplente - dPc francisco Bismarck Borges filho- adEPol -associação dos 
delegados de Policia do Pará, para o exercício das funções de membros do 
coNSEP, correspondente ao biênio governamental 2021/2022, compreen-
dendo o período 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
art. 3º - Esta resolução entra em vigor após homologação do chefe do 
Poder Executivo.
Plenário do coNSEP, em 15 de dezembro de 2020.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
Nomeação feita pelo DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021/Diário Oficial 
Nº. 34.499 de 23/02/2021

Protocolo: 658684
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Falecimento nº 059/2021 – 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 cEl QoPM 
rr rG 15642 carloS alBErTo ModESTo da cUNHa, faleceu na cidade 
de Belém/Pa, na data 24 de Março de 2021, conforme cópia da certidão de 
Óbito n° 067595 01 55 2021 4 00494 109 0185542 98, expedida pelo re-
gistro civil das Pessoas Naturais, no dia 06 de abril de 2021, apresentada 
e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cEl QoPM rr rG 15642 car-
loS alBErTo ModESTo da cUNHa, em virtude do seu falecimento na 
data 24 de Março de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 24 de Março de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 21 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 658693
Portaria de desiGNaÇÃo Nº 006/2021 – ccc;o coMaNdaNTE 
GEral da Policia MiliTar do Para, no exercício de suas atribuições 
previstas no art. 8º, parágrafo 2º, da lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006;considerando a resolução nº 001, de 16 de março de 
2010 e a instrução Normativa SEad/dGl nº 001, de 09 de abril de 2012, 
que dispõe sobre os procedimentos para realização de cotação eletrônica 
para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor por 
dispensa de licitação, no sistema de cotação Eletrônica.;rESolVE: art. 1º. 
dESiGNar o cEl QoPM rG 26311 JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – 
diretor de apoio logístico da PMPa, nomeado pela PorTaria Nº 643/2021 
– SccMo/dGP, publicada em doE. nº 34.589, de 20 de maio de 2021, a 
atuar na qualidade de Homologador do Sistema de cotação de Preços;art. 
2º. dESiGNar o TEN cEl QoPM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aNdradE 
do carMo – Subdiretor de apoio logístico da PMPa, nomeado pela Por-
Taria Nº 731/2021 – SccMo/dGP, publicada em doE. nº 34.589, de 20 
de maio de 2021, em substituição ao TEN cEl QoPM rG 26318 JoMirES 
rEBElo PirES, para atuar na qualidade de Homologador do Sistema de 
cotação de Preços;art. 3º. dESiGNar o MaJ QoPM rG 29213 ricardo 
do NaSciMENTo raMoS, chefe do centro de compras e contratos, no-
meado pela PorTaria Nº 129/2021 – SccMo/dGP, publicada no doE nº 
34.589, de 20 de maio de 2021, em substituição ao TEN cEl QoPM rG 
29201 MarcElo aMaro da GaMa, para atuar na qualidade de coordena-
dor do Sistema de cotação de Preços; art. 4º. dESiGNar a 3º SGT PM rG 
32620 fraNSUaNNE SilVEira NaSciMENTo e a Sd PM rG 37675 THa-

TiaNa NaZarETH GoNÇalVES TaVarES, auxiliares do centro de compras 
e contratos, para atuarem na qualidade de coordenadoras do Sistema de 
cotação de Preços, em substituição ao cB PM rG 30178 allaN PaTricK 
BaTiSTa dE oliVEira;art. 5º. MaNTEr o 3º SGT PM rG 36077 rodriGo 
diaS BaNdEira e a cB PM rG 37675 GiSSElY NaZarETH fiGUEirEdo 
PErEira, auxiliares do centro de compras e contratos, atuando na quali-
dade de coordenadores do Sistema de cotação de Preços;art. 6º. dESiG-
Nar a 2º SGT PM rG 13403 aNa PaUla BaSToS PiNHEiro, auxiliar do 
centro de compras e contratos, no apoio à Equipe do Sistema de cotação 
de Preços;art. 7º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogam-se as disposições em contrário;registre-se, publique-se, 
cumpra-se.;Belem/Pa, 20 de Maio de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior- cEl QoPM rG 18044;coMaNdaNTE GEral da PMPa.

Protocolo: 659034
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Portaria Nº 2501/19/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Jacareacanga-Pa; Período: 12 a 16/09/2019; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Wallace Pai-
niu de Souza; cPf:021.397.572-62; Valor: r$ 576,00. ordenador: JoSÉ 
EdUardo dE oliVEira PiMENTEl; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 658785
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da PorTaria coNSTaN-
TE No diário oficial Nº 34.355 dE 24/09/2020, rEfErENTE a diária, 
PorTaria Nº 476/20 -df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 
583117.

Protocolo: 658930
Portaria Nº 01/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
caP PM Jacqueline da Trindade Santiago; cPf: 757.611.142-91; Valor: r$ 
1.450,70. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 02/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: TEN 
PM luiz augusto Brito Tavares; cPf: 454.230.912-68; Valor: r$ 1.411,10. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 03/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
MaJ PM christine de oliveira Pinheiro; cPf: 744.282.172-34; Valor: r$ 
1.582,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 04/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Márcio antonio Pimentel cardoso; cPf: 604.860.402-59; Valor: r$ 
870,40. cB PM Bruno Williams rodrigues da Silva; cPf: 863.217.732-04; 
Valor: r$ 857,20. Sd PM Gabrielle Gomes de oliveira; cPf: 032.354.632-
32; Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 05/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: TEN 
PM Marina de Brito coutinho; cPf: 946.528.562-53; Valor: r$ 1.411,10. 
SGT PM rose Mary Bezerra diniz Vilhena; cPf: 331.220.082-20; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 06/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM antonia danielle Martins da costa; cPf: 577.916.192-53; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Bruno oigres domingos oliveira; cPf:966.173.302-34; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 07/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM charlison Monteiro luz; cPf: 989.776.442-91; 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 08/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM darlene conceição Poiares de oliveira; cPf: 745.122.772-34; Valor: r$ 
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1.318,80. Sd PM Eurison de Jesus ferreira Barbosa; cPf: 010.126.862-99; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 09/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM roberta Beatriz araujo de Mescouto; cPf: 000.260.712-
31; Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 10/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Breno Quadros Estevam; cPf: 999.372.712-15; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 11/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM reeudes lamarcio do Vale Teixeira; cPf: 003.317.882-84; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 12/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM antônio Neto de Souza Gimenes; cPf:036.220.922-70; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 13/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SUB 
TEN PM Sandro do Socorro Pinheiro da cunha; cPf: 394.558.662-34; Va-
lor: r$ 1.318,80. SGT PM carlos costa Quadros; cPf: 268.154.002-04; 
Valor: r$ 1.318,80. SGT PM francisco carlos Gomes dos Santos; cPf: 
300.114.692-34; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM Gilberto do rosário Miran-
da; cPf: 319.668.532-20; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 14/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM raimundo Nonato almeida Saraiva; cPf: 402.504.582-
68; Valor: r$ 870,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 15/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Wilson de Sousa Barata; cPf: 885.229.542-91; Valor: r$ 857,20. Sd 
PM diego ávila de Souza; cPf: 018.730.382-75; Valor: r$ 857,20. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 16/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 08/06/2021; Quan-
tidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: SUB TEN 
PM Guilherme Siqueira Teixeira; cPf: 488.832.982-68; Valor: r$ 1.714,44. 
cB PM Everton Jorge Gomes da Silva; cPf: 763.206.002-25; Valor: r$ 
1.645,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 17/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SUB TEN PM José Henrique da costa; cPf: 254.038.852-34; 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 18/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: TEN PM Juarez de Souza lima; cPf: 393.469.942-15; Valor: r$ 
1.411,10. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 19/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: capanema-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cEl PM Ulisses Marques lobo; cPf: 452.845.472-68; Valor: r$ 
1.582,60. SGT PM claudecir Nascimento Silva; cPf: 375.742.212-00; Va-
lor: r$ 1.318,80. SGT PM augusto Muller costa Penha; cPf: 883.534.862-
53; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Eliane do Socorro da Silva rodrigues; cPf: 

738.504.462-04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM João Paulo Soares Barbosa; 
cPf: 679.036.652-00; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 20/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM cristiano alberto Pantoja de Moraes; cPf: 824.906.272-87; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 21/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM luciene Nepomuceno Valente; cPf: 931.969.462-15; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 22/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: TEN 
PM Breenda Baker Tavares; cPf: 955.016.432-04; Valor: r$ 1.160,50. 
SGT PM aldair José dos Santos; cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 870,40. 
cB PM lilian catherine da Silva Miranda Barbosa; cPf: 789.665.902-68; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 23/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM Joao Edivaldo Silva do lago; cPf: 307.129.042-04; Va-
lor: r$ 870,40. Sd PM larissa Gemaque de azevedo; cPf: 530.916.552-
53; Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 24/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Marcelo Eleutério de Souza; cPf: 425.764.152-53; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Victor ferreira de lima; cPf: 007.793.612-45; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 25/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM Nayara andreza Monteiro Matos; cPf: 985.917.382-68; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 26/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM luiz carlos Sales dias; cPf: 402.304.732-53; Valor: r$ 1.318,80. or-
denador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 27/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Evandro costa ferreira; cPf: 295.563.762-91; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM Ezequias dos Santos anselmo; cPf: 448.993.602-82; Valor: r$ 
1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 28/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 08/06/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: 
SGT PM Edson Silas dos Santos Soares; cPf: 429.570.602-72; Valor: r$ 
1.714,44. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 29/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM José dagoberto Neves lino; cPf: 399.717.752-04; Valor: r$ 870,40 . 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 658847

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNSTaNTE No diário oficial 
Nº 34.583 dE 14/05/2021, rEfErENTE a diária, PorTaria Nº 2501/19-
df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 655445.

Protocolo: 658784
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.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 003/2021- PMPa-PreF. de ParaGo-
MiNas/Pa
oBJETo: implementação de ações e atividades que colaborem para pre-
servação da ordem pública no município de Paragominas/Pa. ViGÊNcia: 
19/05/2021 a 18/05/2022. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - cEl 
QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – comandante Geral da 
PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS/Pa – JoÃo lUcÍdio 
loBaTo PaES – Prefeito Municipal de Paragominas/Pa

Protocolo: 658905

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 031/2021
Exercício: 2021
objeto: contratação de mão de obra de apoio às atividades operacionais 
e administrativas.
Justificativa: Tendo em vista que o FASPMPA não dispõe de servidores que 
desempenhem estas atribuições, e atendendo recomendações da legisla-
ção que orienta a execução indireta das atividades operacionais e adminis-
trativas, sendo assim, a presente contratação se faz necessária em razão 
da sua natureza contínua e de apoio à realização de atividades essenciais 
ao cumprimento da missão institucional do órgão e pela ampliação das 
atividades.
Valor: conforme dotação orçamentária com desprendimento por demanda.
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2022.
data da assinatura: 20/05/2021.
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: EQUiliBriUM WEB SErViÇoS dE iNforMáTica lTda
cNPJ: 07.178.322/0001-74.
Endereço: rua Ó de almeida, n° 533, Bairro da campina. cEP: 66.017-050
E-mail: allan@equilibriumweb.com
fone: (91) 3241-8537
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM
diretor do faSPM.

Protocolo: 658669

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 009/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar os Militares MaJ QoSPM rG 26006 aNa caroliNa Sil-
Va dE MiraNda, como fiscal Titular e o Militar 2° TEN QoSPM rG 40896 
doUGlaS MaGNo GUiMarÃES, como fiscal interino do contrato creden-
ciamento nº 003/2017 – fUNSaU, celebrado com a Empresa l.M.BUcHiN-
GEr – ME (UNiclir odoNTo – alTaMira).
art. 2º NoMEar o Militar 2° TEN QoPM rG 39229 EliaS MoNTEiro da 
SilVa, como fiscal Titular do contrato credenciamento nº 003/2017 – 
fUNSaU, celebrado com a Empresa l.M.BUcHiNGEr –ME (UNiclir odoN-
To – alTaMira).
art. 3º NoMEar o Militar 2° TEN QoPM rG 40406 MElQUiSEdEQUE doS 
SaNToS MorEira, como fiscal interino do contrato credenciamento nº 
003/2017 – fUNSaU, celebrado com a Empresa l.M.BUcHiNGEr –ME 
(UNiclir odoNTo – alTaMira).
art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 21 de maio de 2021.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235 – diretor do 
fUNSaU

Protocolo: 658909

Portaria Nº 012/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o Militar 3º SGT PM rG 32706 clEiToN SoarES SilVa, 
como fiscal interino do contrato administrativo nº 011/2020 – fUNSaU, 
celebrado com a Empresa NrEYS ENGENHaria EirEli.
art. 2º NoMEar a Militar 3° SGT PM rG 25780 SilVia Maria coUTo da 
PaiXÃo, como fiscal interina do contrato administrativo nº 011/2020 – 
fUNSaU, celebrado com a Empresa NrEYS ENGENHaria EirEli.
art. 3º MaNTEr o Militar cB PM rG 32709 adriaNo JEffErSoN SoarES 
ModESTo, como fiscal Titular do contrato administrativo nº 011/2020 – 
fUNSaU, celebrado com a Empresa NrEYS ENGENHaria EirEli.
art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 21 de maio de 2021.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235 –diretor do fUN-
SaU

Protocolo: 658912

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.588, de 19 MAIO 2021
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 001/2021 – fUNSaU/coNTraToS
oNde se LÊ: ViGÊNcia 20/04/2021 á 20/04/2022
Leia-se: ViGÊNcia 20/04/2021 á 19/04/2022
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 658914
Publicado no Diário Oficial nº 34.588, de 19 MAIO 2021
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 001/2021 - fUNSaU
oNde se LÊ: contrato administrativo nº 009/2021 - fUNSaU.
Leia-se: contrato administrativo nº 001/2021 - fUNSaU.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES - cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 658917

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 069/iN/coNtrato 17 de Maio de 2021.
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
em legislação peculiar.
rESolVE:
art. 1º. designar o cEl QoBM aUGUSTo dE oliVEira riBEiro Mf: 
5618070/1, como fiscal do contrato nº360/2017, celebrado com a em-
presa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cNPJ nº 03.506.307/0001-57, cujo 
objeto é objeto é a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de gestão de abastecimento de combustível para o cBMPa, 
para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da 
lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013.
art. 2º. designar a MaJ QoBM Elildo aNdradE fErrEira Mf: 54185525-
1, como fiscal Suplente do referido instrumento contratual, que assumirá 
todas as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamen-
tos, gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, con-
forme art. 66, 67, 70-a,70-B, 70-c e 71 da lei estadual n° 5.251/1985 
(Estatuto dos Policiais militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a 
diretoria de apoio
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6º. revogar a PorTaria N° 027 de 25 de fevereiro de 2021, publicada 
no doE n°:34.503 de 01 de março de 2021..
art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 658656
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 19/2021-acadePoL Marituba-Pa, quinta-feira, 20 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o art. 34, inc. ii, alínea “d”, e art.40, todos do regimento 
interno da academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, que dispõe sobre 
o Curso de Capacitação, a fim de dotar o Policial Civil de conhecimentos 
técnicos imprescindíveis a sua atuação em áreas específicas da instituição, 
bem como, o Projeto de curso elaborado pela academia de Polícia civil do 
Estado do Pará - acadEPol,
coNSidEraNdo a necessidade de promover a especialização de Policiais 
civis integrantes da coordenadoria de recursos Especiais – corE, com a 
finalidade de proporcionar maior nível técnico-profissional nas ações de 
combate à criminalidade e minimizar riscos iminentes nas operações po-
liciais em áreas de risco e ainda, buscando a padronização nacional, ao 
enfrentamento de crimes de alto risco;
coNSidEraNdo que o treinamento das forças especiais da polícia civil 
precisa ser contínuo, para, efetivamente, garantir a segurança social nas 
extensões territoriais do Estado do Pará, por intermédio de uma atuação 
otimizada, de forma técnico-profissional, em especial, na modalidade de 
operações de patrulha urbana em áreas de risco, padronizando-se às ações
desenvolvidas pela coordenadoria de operações e recursos Especiais do rio de Ja-
neiro- CORE/RJ com intervenções policiais eficientes no combate à criminalidade;
rESolVE:
1. iNSTiTUir a iNSTrUÇÃo dE PaTrUlHa UrBaNa EM árEaS dE riSco, com 
objetivo de qualificar Policiais Civis, integrantes da Coordenadoria de Operações 
e Recursos Especiais – CORE em Operações Táticas de natureza Especial, a fim 
de atuarem nas situações que requeiram ações especializadas em áreas de risco, 
com emprego de conhecimento técnico e tático, para fins de enfrentamento à 
criminalidade nessas áreas urbanas de alta periculosidade.
a) instituições responsáveis: academia de Polícia civil do Estado do Pará – 
acadEPol/PcPa e coordenadoria de recursos Especiais - corE
b) coordenação e Execução: academia de Polícia civil do Pará - acadEPol 
e coordenadoria de operações e recursos Especiais - corE.
c) Total de alunos: 21 (vinte e um)
d) Público alvo: Policiais civis lotados na corE: 19 (dezenove) policiais; 01 
(um) Policial civil lotado na divisão de repressão ao crime organizado-drco; 
01 (um) Policial Militar do Batalhão de operações Policiais Especiais-BoPE.

instituição Quantidade
corE 19
drco 01
BoPE 01
ToTal 21

e) Número de Turmas: 01 (uma).
f) No de alunos por Turma: 21 (vinte e um).
g) carga Horária Total do curso: 32 h/a (trinta e duas) horas aulas.
h) Período de Execução: 24 a 26 de maio de 2021.
i) Horário: 8h às 12h – 14h às 18h.
j) local:
aulas Teóricas e práticas: academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, no instituto 
de Ensino de Segurança do Pará - iESP, Br 316, Km 13 s/no, centro, Marituba/Pa.
2. Encaminhar a presente PorTaria à chefia de Gabinete do dele-
gado Geral da Polícia civil,
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 658689
Portaria no 20/2021- acadePoL
Marituba-Pa, sexta-feira, 21 de maio de 2021 
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, 
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso 
de suas atribuições legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 34, inc. ii, “b”, e 38, todos do 
regimento interno da academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, que 
dispõem sobre o curso de ascensão à Última classe;
CONSIDERANDO que este curso tem por finalidade, tornar apto a habilita-
ção do Policial civil da classe “c” à promoção à última classe da categoria 
a que pertence, conforme regramento disposto no art. 54, § 4o, da lei 
complementar no 022/1994;
coNSidEraNdo o projeto pedagógico do curso de ascensão à Última 
classe/2021 - categorias: EPc, iPc, PaP e aTPc, elaborado pela academia 
de Polícia civil do Pará - acadEPol, aprovado pelo conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança do Pará - coNSUP/iESP, em Plenário 
do dia 03.02.2021, conforme resolução no 376/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado no dia 03/02/2021.

rESolVE:
art. 1o - rEVoGar a PorTaria no17/202/acadEPol, de 18 de maio de 2021,
publicada no Diário Oficial do Estado no 34.588 de 19 de maio de 2021e no 
Boletim interno da Polícia civil do Pará, no dia 18 de maio de 2021.
art. 2o - iNSTiTUir o cUrSo dE aScENSÃo a ÚlTiMa claSSE - 2021 -
caTEGoriaS: EPc, iPc, PaP e aTPc, com objetivo de promover o aperfei-
çoamento dos Policiais civis, oportunizar crescimento e desenvolvimento 
de conhecimentos, bem como, a sua atualização acerca do que há de mais 
moderno em termos de aprendizado na área da segurança pública e de-
fesa social, a fim de torná-los aptos a concorrer ao Processo de Promoção 
funcional, de acordo com o art. 54, § 4o, da lei complementar no 022/94.
art. 3o - dar publicidade da relação correta dos servidores aptos a realizarem o 
Curso de Ascensão a Última Classe 2021, conforme anexo I. Dados de Identificação:
i- instituição: Polícia civil do Estado do Pará
ii- Unidade acadêmica responsável: academia de Polícia civil do Pará – acadEPol
iii- Supervisão: instituto de Ensino em Segurança do Pará/iESP - coorde-
nadoria de Ensino Profissional -CEP/IESP
iV- coordenação e Execução: academia de Polícia civil –acadEPol/PcPa;
V- Meta Prevista: 301 (trezentos e um) Policiais civis das categorias abaixo:

caTEGoria QUaNTidadE
Escrivão de Polícia civil - EPc 101

investigador de Polícia civil - iPc 163
Papiloscopista – PPc 21

auxiliar Técnico de Polícia civil - aTPc -
ToTal 285

Vi- carga Horária do curso: 220 h/a
Vii- Modalidade: Educação à distância
Viii- Período de Execução: maio a julho de 2021.
iX- Período de inscrição: 21 de maio a 27 de maio de 2021.
X- Horário de funcionamento: a critério do aluno.
Xi- Hora aula semanal sugerida: 30 h/a.
Xii- local: acadEPol, iESP, delegacias e divisões e Superintendências da Polícia civil,
bem como a residência dos alunos.
art. 4o - dETErMiNar que à Supervisão do curso e à divisão de Ensino da
acadEPol caberá o repasse das orientações necessárias aos discentes, visan-
do o seu regular andamento, conforme estabelecido no Projeto Pedagógico.
Art. 5o - DETERMINAR que a Coordenação Geral do Curso, fique sob
responsabilidade do diretor da divisão de Ensino da acadEPol, afonso 
Alves Rodrigues Supervisão de Curso fique sob o encargo da servidora Ana 
Teresa da Silva costa.
art. 6o - coNVocar os Policiais civis constantes no aNEXo i desta Por-
Taria para efetivação da matrícula no curso, confirmando o Interesse de 
participação mediante preenchimento do formulário de inscrição conforme 
disponibilizado no link do site da Polícia civil.
Art. 7o - ENCAMINHAR a presente à publicação no Diário Oficial do Estado, 
no Boletim interno e site da instituição, por meio do Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
delegada de Polícia civil
diretora da acadEPol
aNeXo 01
reLaÇÃo dos serVidores cLasse c
categoria: investigador de Polícia
1. acacio MiraNda foNSEca
2. adalBErTo coSTa alMEida
3. adElSoN JEroNiMo GaMa
4. adEMilSoN PErEira caSTro
5. adEMir SaNTaNa do carMo
6. adEMir SaNTaNa do carMoS
7. adriaNo carValHo GUErrEiro
8. adriaNo fErrEira ViaNa
9. alaN firNGrid PErEira dE SoUSa
10.alBErJUlia da SilVa VaScoNcEloS
11.alciNdo alVES caldaS JUNior
12.aldEcY MariNHo MoNTEiro
13.alEX carloS MarTiNS MoraES
14.alEXaNdrE aNdrE coElHo dE SoUZa fiGUEirEdo
15.alEXaNdrE coSTa dE SoUZa
16.alEXaNdrE da SilVa alVES
17.alEXaNdrE WilliaNS aTaidE Barra
18.aNa PaUla aQUiNo dE oliVEira caSTro
19.aNdErSoN roBErTo SilVa PEdroSo
20.aNdrEa fErraZ do Prado
21.aNdrEZa dE cacia liMa SilVa
22.aNGElo fErrEira MarTiNS
23.aNNa THaYS BorGES BaTalHa dE MoUra
24.aNToNio carloS SoarES dE lira
25.aNToNio dE JESUS aUGUSTo MarQUES TaVarES
26.aNToNio WaSHiNGToN PorTEla JUNior
27.BENEdiTo forTUNaTo coSTa da SilVa
28.BrUcE riBEiro liMa
29.carloS alBErTo rUfiNo
30.carloS BENEdiTo dE PaUla SodrE
31.carloS cESar dE oliVEira MorEira
32.carloS roBErTo Gaia MUNHoZ
33.claUdio PiNHEiro da coSTa
34.daNdara aSSUNcao dE aZEVEdo
35.dioGo alEXaNdrE dE oliVEira SilVa PEdroSo
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36.dioGo TorrES dE VaScoNcEloS
37.EdilSoN BarroS dE MElo
38.EdilSoN raiMUNdo MoNTEiro GoMES
39.EdiValdo BarBoSa PErEira
40.EdUardo EdSoN SoUZa dE Sa
41.EliaS fErrEira Baia
42.EriKa EliZaBETH dE SoUSa JENNiNGS
43.ESMaEl fErrEira caSTro dE JESUS
44.EUZaliNa da SilVa fErrao
45.EValdEci doS SaNToS MoraES
46.EVaNdErSoN PiNHEiro da SilVa
47.EVaNio dE SoUZa SilVa
48.fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo
49.GaBriEl alVES da SilVa JUNior
50.GaBriEl Naiff BiTTENcoUrT fErrEira
51.GETUlio aGUiar cUNHa filHo
52.GiVaNildo PErEira doS SaNToS
53.GlEidSoN dE JESUS loBaTo NaHUM
54.GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro
55.HEBEr GESSE dE alMEida MarTiNS
56.HElio MariNHo dE aZEVEdo NETo
57.HEVErToN aZEVEdo MoNTEiro
58.HUMBErTo NaSciMENTo HoSHiNo
59.iGor roBErTo aMaral da coSTa
60.iliTcH PaiVa MESQUiTa
61.JardEl NaSciMENTo da SilVa
62.JEaN carloS loBaTo dE SoUSa 63.JEfTEr PESSoa MarQUES
64.JESSica aNdrEZa BarBoSa GUiMaraES
65.Joao BarBoSa dE liMa filHo
66.Joao fErrEira NETo
67.Joao flaVio da SilVa SaNToS
68.Joao PaUlo cUNHa MoNTEiro
69.JoNElSoN PiMENTa dE caSTro
70.JorGE lUiZ MoNTEiro
71.JorGE roNaldo da SilVa MarQUES
72.JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira
73.JoSaNdro da SilVa lira
74.JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo
75.JoSE EdSoN da SilVa loPES
76.JoSE GUilHErME fEiToSa crUZ
77.JoSE MaUricio MarQUES dE MElo filHo
78.JoSE oScar da SilVa MElo
79.JoSE ricardo oliVEira MoraiS
80.JoSE roBErTo BarroS dE SoUSa
81.JoSE TadEU caMPoS fErrEira
82.JUliMar diaS ViEira
83.laidiNa SErlY MorEira dE alENcar
84.lElaNNE do Socorro cordEiro dE oliVEira
85.lEoNardo HENriQUE Maia coSTa
86.liaNa SoUSa dE aZEVEdo
87.lUciaNa dE SoUSa oliVEira loBo
88.lUciaNo daMaScENo SoUZa
89.lUiZ arlaN dE alMEida coSTa
90.lUiZ aUGUSTo coSTa MarTiNS JUNior
91.lUiZ GUilHErME MElo rodriGUES
92.lUiZ oTaVio BacElar GUiMaraES
93.MaNoEl Joao PErES dE SoUZa
94.MaNoEl oliVEira da coSTa
95.MarcElo dE liMa SilVa
96.MarcElo NaZEaNo doS rEiS MarTiNS
97.Maria iGiNa SoarES roSa
98.Maria MarilEia MoNTEiro da SilVa
99.MariNaldo PErEira dE BriTo
100. MarQUEZZaN frEiTaS SilVa
101. MaUricio GUEdES cardoSo JUNior
102. MaUricio raMoS cardoSo
103. MaX adriaNo foNSEca SoUSa
104. MaX BiTENcoUrT VilaS BoaS
105. MaYra rafaElla SoUZa da foNSEca
106. MiGUEl EdilSoN SoarES riBEiro
107. MilENE do Socorro do roSario SoUSa
108. NEiSoN da coSTa caliXTo
109. NEldSoN EliaS dE SoUSa
110. NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo
111. oSEaS SoarES VaScoNcEloS
112. oTaVio NoroNHa SEaBra
113. oZiEl SoUZa oliVEira
114. PaBlo aUGUSTo loUrENco
115. PaTricK PiNHo diaS
116. PaUliNo SilVa SoUZa
117. PaUlo odaciNo JUSTo doS SaNToS
118. PaUlo VicTor SaNToS da SilVa
119. PEdro PaUlo SaNToS VEloSo
120. QUilMiS PEiXoTo SilVa
121. rafaEl dE JESUS GEMaQUE PaiVa
122. raiMUNdo dircEU dE PaUla fErrEira
123. raiMUNdo lEoNEl Baia
124. raiMUNdo NoNaTo cUNHa SaNToS
125. raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES
126. raiMUNdo SErGio MaGalHaES dE carValHo
127. raMoN JoSE lEiTE MoUra
128. rEGiNaldo caValcaNTE diaS BarBoSa

129. rEGiValdo dE MoraES MENEZES
130. rEGiValdo dE MoraiS MENEZES
131. rENaTo doS SaNToS carValHo
132. rENaTo rEGiNaTTo MorET PErEira
133. ricardo SoUSa aMador
134. rildo alVES fErrEira
135. roBErTo JoSE GoNcalVES da SilVa
136. rodriGo THiaGo SoUSa BoNfiM
137. roGEr aNdErSoN dE SoUZa SilVa
138. roGErio PEGado rodriGUES
139. roNiValdo dE frEiTaS MaUES
140. roQUE SErGio loUrENco BarBoSa
141. roSaNa lUcia SaNToS da SilVa
142. roSElY NaTaliNa ViNaS da coSTa
143. SaMara doS SaNToS da SilVa
144. SaNdro EdUardo BiTTENcoUrT dE oliVEira
145. SErGio MUrillo aBrEU da SilVa
146. SErGio VicTor corrEa BarBoSa
147. SilVio HidEKaZU iKiKaME
148. TaNia PiMENTEl BENZaQUEM dE oliVEira
149. TaSMaNYo dE lEcoN oliVEira doS SaNToS
150. TEd MaciEl liMa
151. THaiaNa SiMoES SaNToS
152. THaiS liMa doS SaNToS
153. THiaGo dE MiraNda oliVEira
154. THiaGo GoES SilVa
155. THiaGo SilVa MaNGaS
156. TiaGo JEffErSoN TENorio da SilVa
157. VaNdErlaNdio BiSPo dE SENa
158. VicTor fErNaNdES Bricio
159. VicTor NaSciMENTo corrEa
160. WaldEMir roMUlo BriTo da SilVa
161. WaNdilSoN fariaS dE caSTro
162. WilSoN fErrY BarrEira
163. WilSoN JoSE coSTa SoUSa
Categoria: Escrivão de Polícia
1. adriEllE SilVa dE oliVEira
2. aldENir NoNaTo da SilVa fraNco
3. alESSaNdrE rodriGUES foNSEca 4. alEX daS florES BiZErra
5. alTiNo da SilVa cUNHa
6. aMaNda BraBo dE oliVEira
7. aNa lUcia PiNHEiro carValHo
8. aNdrEa SilVa SaNToS
9. aNGElica TaTiaNE coSTa QUarESMa
10.BEaTriZ caMila BarroSo PESSoa
11.BrUNa BraGa dE liMa
12.caMila fErNaNdES TEraN
13.carloS HENriQUE BarBoSa coQUEiro
14.claUdia coSTa fErrEira
15.clEicE iSacKSSoN rodriGUES
16.coNrado oliVEira carNEiro
17.daNiEl coSTa SaNToS
18.daNiElla VEloSo frEirE faGioli
19.dElMoNT UBiraJara oliVEira dE SoUZa JUNior
20.dENiSE HElENa GiBSoN fUrTado coSTa
21.dilaYlla fraNlaYdY dE SiQUEira aVila
22.EdSoN oliVEira fErrEira
23.ElEN criSTiaNE PiNHEiro SoUZa
24.EliZa aMElia dE oliVEira BaSToS dEMarcHi
25.fErNaNdo lUiS MaGalHaES dE oliVEira
26.flaVio MarcElo TriNdadE doS SaNToS
27.GiaNcarlo da SilVa BorGES
28.GrEicE cEciM GoMES ToBElEM
29.Haroldo alBUQUErQUE dE MacEdo MoraiS
30.Haroldo BaTiSTa MacEdo JUNior
31.HENrY PEdro lorENZ NETo
32.HEroN Karlo corrEia dE liMa
33.HUMBErTo dE MoraES laMEGo
34.HUMBErTo MaUro liMa dE alMEida
35.iraValdir SoSiNHo GoUVEa
36.iTalo JoSE BarBoSa Macola
37.iVaN doS SaNToS
38.JacYara doS aNJoS SarGES
39.Jair rodriGUES da SilVa filHo
40.JaNaiNa dolorES PErEira PoMPEU
41.JaNE HEllEN foNSEca dE JESUS
42.JEff KElPYS doS SaNToS MESQUiTa
43.JEMErSoN GUiMaraES da coSTa
44.Joao BaTiSTa doS SaNToS araUJo
45.Joao Maria carNEiro loBo
46.Joao SoUSa da SilVa
47.JorGE lUiS fiEl dE fariaS
48.JoSE carloS fiGUEirEdo Moia
49.JoSE doS SaNToS alVES
50.JoSE doUGlaS GoNcalVES XaViEr
51.JoSE lUiS MiraNda MarTiNS
52.JoSE MarcoliNo rodriGUES fErrEira
53.JoSE Maria dE SoUSa HoNoraTo
54.JoSE rEiNaldo liSBoa oliVEira JUNior
55.JUliaNE corrEa foNTES
56.KariNa oliVEira MEdEiroS dE SoUSa
57.KaTia fErNaNda da lUZ BorGES
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58.KlEVErSoN arlEN caValcaNTE SilVa
59.lidiaNE da SilVa E SilVa
60.lorENNa dE PaUla allEN TorrES
61.lUaNa dE NaZarE cardoSo dE HolaNda BEZErra
62.lUciaNa lEal dE alMEida
63.lUiZ da SilVa BarroS
64.lUZiaNE diNiZ aNdradE
65.MaNoEl SilVa MoraES filHo
66.MarcElo EdUardo do NaSciMENTo doS SaNToS
67.Marcia dE JESUS rocHa raNGEl coQUEiro
68.MarcoS JoSE rodriGUES MENdoNca
69.Maria BETaNia loPES araUJo
70.Maria GlaUcilENE SiMPlicio
71.MESSiaS caMPoS NETo
72.MicHEl aNdErSoN do MoNTE aZEVEdo
73.MicHEliNE diNiZ BarrETo
74.MiGUEl fErNaNdES da SilVa
75.NaTaSHa Maria BElEM rocHa aGUiar dE caSTro
76.NElicE THoMaZ SoUSa
77.odailSoN GErSoN oliVEira NoGUEira
78.PaUlo SErGio fradE dE araUJo
79.PaUlo VaNdErlEY aGUiar dE carValHo
80.PriScilla GiSElE da SilVa
81.rafaEl liMa SaMPaio
82.rafaEl NoNaTo MENdoNca arraES
83.rafaEl rodriGUES SaNTaNa
84.rEiNaldo doS SaNToS SilVa
85.rENaTa KEllY liMa dE BriTo
86.rENaTo lUcio NEVES BorGES
87.rodriGo aUGUSTo SilVa dE SoUZa
88.roSaNa VaZ doS rEiS
89.roSEli dE faTiMa crUZ doS SaNToS
90.roSilaN MarQUES PErEira
91.rUi do ValE QUEiroZ
92.SaNdro WaGNEr dE oliVEira MoNTEiro
93.SErGio dE oliVEira MoUra
94.SiMoNE rEiNaldo dE oliVEira
95.SUZaNE lEMES dE MiraNda
96.TaYNara dE SoUZa SaNToS
97.THaNia criSTiNa faro ciriNEU
98.ValEria PiNHEiro fErrEira
99.VaNESSa oliVEira doS SaNToS
100. VicTor lUiS dE aGUiar SoUSa
101. WESlEY MacEdo lEiTE
categoria: Papiloscopista
1. EdNilSoN cUNHa dE SoUZa JUNior
2. BrUNo BacEllar MarTiNS oliVEira SilVa
3. MarcElo PErEira corrEa
4. PaTricia YUriKa BaBa
5. lorENa loUrEiro coElHo
6. aNdErSoN dilariN SoUZa da SilVa BriTo
7. JoHNaTHaN aNTUNES ViaNa fErNaNdES
8. daNiEl ValiM dUarTE
9. MoNica dE PaUla liMa oliVEira
10.PEdro JUNior doS PraZErES da TriNdadE
11.TaliTHa BUENaNo fraNca GUErrEiro
12.EMErSoN PaiVa dE MENEZES
13.flaVia criSTiNa GoMES ViaNa PaMPloNa
14.JUllY HElEN doS SaNToS BaHia caSTro
15.flaVio MarcElo caValcaNTE MoTa
16.dEiViSoN PaTric fErrEira MiraNda
17.iraElSoN MoNTEiro PErEira
18.Maria criSTiNa rEiS da SilVa
19.JoSE NaZarENo MarQUES alVES
20.Maria dE NaZarE carValHo da SilVa

Protocolo: 658757
Portaria nº 21/2021-acadePoL
Marituba-Pa, sexta-feira, 21 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda MaUÉS dE 
SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 
202/2016-SEad/PcPa, c – 203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela 
Segunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação 
de Policial civil, mediante Projeto Pedagógico do curso, de acordo 
com as normas editalícias e regimento interno próprio;
 coNSidEraNdo o Projeto do curso de formação de Policial civil, aprovado 
pela resolução nº 365-coNSUP de 26.08.2020, do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança do Pará – coNSUP/iESP, publicada no 
doE nº 34.331, de 01 de setembro de 2020.
coNSidEraNdo decisões judiciais atinentes, as quais concedem tutela an-
tecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub judice 
– dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 202/2016-SEad/PcPa, 
c – 203/2016-SEad/PcPa, convoca os candidatos sub judice para a efetiva-
ção da matrícula no curso de formação de Policial civil, no dia 24 de maio 
de 2021, no horário de 7h30 às 16h, no prédio da academia de Polícia civil 
do Pará situada nas instalações do instituto de Ensino de Segurança do Pará, 
rodovia Br 316, Km 13, S/N, Bairro: centro, cEP: 67.200-00, Marituba, Pará;
coNSidEraNdo a necessidade em publicar os nomes dos candidatos be-
neficiados pelas decisões judiciais;

rESolVE:
i. coNVocar os candidatos sub judice abaixo relacionados, por cargo, 
para a realização da matrícula no cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial 
ciVil – categorias: delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, que 
será realizado no período de 17 de maio a 30 de setembro de 2021, nesta 
academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol.
1.1- carGo: deLeGado de PoLÍcia ciViL
fErNaNda PaSTaNa MarÇal VENaNcio;
roNaldo MarTiNS raMoS;
SaraH raQUEl JacoB do carMo;
alBErTo MaUro BarBoSa dE SoUZa;
lEda criSTiNa oliVEira do NaSciMENTo.
ii. Para a matrícula os candidatos deverão cumprir o seguinte cronograma:
2.1. Período: dia 25 de maio de maio de 2021;
2.2. Horário: de 7h30 às 16h
2.3. local: Sala 01, do Bloco de Ensino complementar do instituto de Ensino de Segu-
rança do Pará – iESP, sito na rodovia Br-316, Km 13, município de Marituba – Pará.
2.4. divulgação da Homologação da matricula: dia 25 de maio de 2021
3. o horário de realização da matricula prevista neste Edital será sempre o 
horário local da cidade Belém/Pa.
4. as documentações para efetivação da matrícula no curso de formação 
Policial civil, são as seguintes:
a) cédula de identidade, original e cópia;
b) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação, original e cópia;
c) cPf/Mf, original e cópia;
d) PiS/PaSEP (se cadastrado), original e cópia;
e) comprovante de quitação com o serviço militar, original e cópia;
f) apresentar original e cópia da carteira Nacional de Habilitação, para o 
cargo de investigador de Polícia civil, válida.
g) original e cópia do diploma do curso de Bacharel em direito, no caso de 
candidato a delegado, ou diploma de curso de Nível Superior, reconhecido 
pelo MEc para as demais categorias;
h) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico;
i) Tipagem sanguínea e fator rH;
j) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes;
k) formulário de matrícula devidamente preenchido entregue no ato da matrícula;
l) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso;
obs: o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.
III. Encaminhar a presente PORTARIA à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 659053

adMissÃo de serVidor
.

terMo aditiVo a coNtrato
Termo aditivo: 2. contrato: 014/2019. Partes: Polícia civil do Estado do 
Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. claro S/a. cNPJ nº 40.432.544/0001-
47. Classificação do Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 
12 meses. data da assinatura: 16/05/2021. ViGÊNcia: 16/05/2021 à 
16/05/2022. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fon-
te de recurso origem do recurso. 06.183.1502.8840.339039.0101. Esta-
dual. Proc. nº 2021/424999. contratado: claro S/a. Endereço: Traves-
sa Quintino Bocaiuva, nº 1186, Bairro: Nazaré, Belém/Pa. Telefone: (91) 
4005-8287. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 658645

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis 
ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

Parecer
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/8745 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 27957 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 27958 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 27959 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 27960 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 27961 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 27989 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 27990 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 27991 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 27992 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 27993 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 27994 cadEira ESTof. EM TEcido, fiXa, c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 32320 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo

13 32321 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
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14 32322 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 32323 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 32324 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 32325 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 32326 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 32327 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 32329 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 32330 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 32331 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 32332 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 32333 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 32334 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 32665 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 32666 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 32667 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 32680 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 35496 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
31 36156 coNdicioNador ar SPliT, 7.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
32 36157 coNdicioNador ar SPliT, 7.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
33 36198 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
34 36199 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
35 36200 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
36 36201 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
37 36202 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
38 36203 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
39 36204 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
40 36205 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
41 36206 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
42 36207 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
43 36208 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
44 36209 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
45 36210 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
46 36211 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
47 36212 coNdicioNador ar SPliT, 9.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 658764
Portaria Nº 188/2021-GaB/cGPc/diVersos de 07/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 273/2019-GaB/cGPc de 17/10/2019, que 
apurou as circunstâncias do acidente de trânsito, envolvendo a VTr - fiat Palio, placa 
QEN-2074, disponibilizada a dP Jurunas, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa de servidor.
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 273/2019-
GaB/cGPc de 17/10/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 189/2021-GaB/cGPc/diVersos de 07/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 4/2021-GaB/cGPc de 04/01/2021, 
instaurada para identificar e individualizar condutas, face a não instauração, em 
tese, de procedimento policial no prazo legal, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 4/2021-
GaB/cGPc de 04/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 190/2021-GaB/cGPc/diVersos de 07/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 504/2020-GaB/cGPc de 
07/12/2020, que apurou a conduta da servidora, d.r.B., mat. nº 5130964, 
conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 504/2020-
GaB/cGPc de 07/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 191/2021-GaB/cGPc/diVersos de 07/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 528/2020-GaB/cGPc de 15/12/2020, ins-
taurada para definir e identificar as responsabilidades pelo atraso, em tese, na con-
clusão e remessa do iPl nº 355/2012.000236-0, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 528/2020-
GaB/cGPc de 15/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Portaria Nº 192/2021-GaB/cGPc/diVersos de 07/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 99/2019-GaB/cGPc de 10/05/2019, 
que apurou as declarações de M.V.M.c., e outro, por ocasião de audiência de 
custódia, relataram as circunstâncias do baleamento e morte de r.P.c, em 
tese, decorrente de intervenção policiais, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 99/2019-
GaB/cGPc de 10/05/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 193/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 26/2019-GaB/cGPc de 
01/02/2019, que apurou a conduta do servidor, J.S.B., mat. nº 5328810, 
conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas da prática de transgressão disciplinar 
pelo servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 26/2019-
GaB/cGPc de 01/02/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 194/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 182/2019-GaB/cGPc de 
14/08/2019, que apurou a conduta do servidor, M.K.a., mat. nº 5940437, 
conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 182/2019-
GaB/cGPc de 14/08/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 195/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 112/2019-GaB/cGPc de 
16/05/2019, que apurou a conduta do servidor, M.K.a., mat. nº 5940437, 
conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: que não houve prejuízo processual;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 112/2019-
GaB/cGPc de 16/05/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 196/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 281/2020-GaB/cGPc de 14/08/2020, 
que apurou as denúncias da Notícia fato nº 000151-274/2020 oriunda da Pro-
motoria de Justiça de Santana do araguaia, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ineficiência das provas apresentadas;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 281/2020-
GaB/cGPc de 14/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 197/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 407/2020-GaB/cGPc de 
03/11/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 407/2020-
GaB/cGPc de 03/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 198/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a solicitação da lavra da Exma. delegada iVoNE fEr-
NaNdES SHErriNG, presidente da aai nº 267/2020-GaB/corrEGEPol 
de 05/08/2020, contida no Memo. nº 083/2021, de 05/05/2021, na qual 
solicita a EXclUSÃo do nome do servidor r.a.f., Mat. nº 57200223, face 
inexistir indícios de transgressão disciplinar na PorTaria inaugural;
rESolVE: determinar a EXclUSÃo do nome do servidor r.a.f., Mat. nº 
57200223 como sindicado nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedora Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 199/2021-GaB/cGPc/diVersos de 21/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 223/2020-GaB/cGPc de 
10/06/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
multa de trânsito envolvendo a VTr MiTSUBiSHi l200 TriToN, placa QET-
8400, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa de servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 223/2020-
GaB/cGPc de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 200/2021-GaB/cGPc/diVersos de 21/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 18/2019-GaB/cGPc de 
30/01/2019, que apurou o teor dos relatórios do delegado itinerante, 
por ocasião da ronda nos dias 07/11/18 e 14/11/18, a UiPP icuí Guaja-
rá, encontrava-se, em tese, fechada, quando estavam escalados para os 
plantões os servidores reginaldo Viana figueiredo filho mat. nº 5205352, 
antônio carlos Nogueira Miranda mat. nº 5410924 e Marcelo augusto Mon-
teiro cardoso mat. nº 5331480, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte dos 
servidores sindicados;
rESolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 03 (três) dias de SUSPEN-
SÃo, aos servidores: reginaldo Viana figueiredo filho, mat. nº 5205352, 
antônio carlos Nogueira Miranda, mat. nº 5410924 e Marcelo augusto 
Monteiro cardoso mat. nº 5331480 por infringências ao disposto no artigo 
74, inciso Vii da lei complementar nº 022/94 com alterações posteriores, 
a qual deverá em razão de conveniência para o serviço público, ser con-
vertida em multa conforme prevê o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 658971

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

Portaria N° 137/21 de 20 de Maio de 2021 – GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei n° 6.823/06 e o pro-
cesso n° 2021/258209.
r E S o l V E:
r E M o V E r o servidor adriaNo ValENTE rodriGUES, Perito criminal, ma-
trícula n° 57200887/2, da Unidade regional de Marabá para o instituto de crimi-
nalística em Belém na Gerência de crime contra a Vida a contar de 01.06.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 20 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 658809

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 139/2021 de 19 de Maio de 2021 – GaB/dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora STAEL REJANE SOUSa da SilVa, Gente re-
gional oeste do Pará - Santarém, matrícula nº 5233070-1, do contrato nº 
009/2018 – cPcrc, celebrado com a empresa iNTEGral diSTriBUidora 
dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli, que tem por objeto o fornecimento de 
água mineral natural para atendimento do Centro De Perícias Científicas “Re-
nato chaves”, em suas Unidades regionais de Marabá e Santarém, a contar 
de 01 de maio de 2021, até o término da vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 20 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 659016

Portaria Nº 136/2021 de 19 de Maio de 2021 – GaB/dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor PAULO JORGE SILVA PIRES, Gerente de 
Identificação Antropológica, matrícula nº 5130000-1, e como suplente o 
servidor WaGNEr ViaNa BarrETo, Perito criminal nº 5156807-1, do con-
trato nº 023/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa dEfENSEr MiliTar 
aVENTUra E oUTdoor coMErcio dE EQUiPaMENToS E arTiGoS dE SE-
GUraNÇa EirEli, que tem por objeto a “aquisição de Material de Proteção 
Individual (EPI)”, a fim de atender as necessidades deste Centro de Perícias 
Cientificas Renato Chaves (sede), Unidades Regionais e Núcleos Avança-
dos, no período de 19 de abril de 2021 à 18 de abril de 2022, conforme a 
atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 659011

errata
.

errata da Portaria Nº 161/2021 de 17/05/2021, PUBLicada 
No doe Nº 34.590 de 21.05.2021.
onde se lê:
No período de 07.02.2021 à 18.02.2021.
Leia – se:
No período de 07.02.2021 à 14.02.2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 658695

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNis-
tratiVo Nº 026/2017 – cPcrc
O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o erro material na dotação orça-
mentária, ocorrido no 4º Termo aditivo ao contrato nº 026/2017, celebrado 
entre este cPcrc e a empresa lifE METroloGia, TEcNoloGia, coMÉrcio 
E SErViÇoS EM EQUiPaMENToS ElETrÔNicoS lTda – EPP, determina o 
apostilamento para adequar o instrumento contratual supramencionado.
a dotação orçamentária do 4º Termo aditivo ao contrato nº 026/2017 – 
cPcrc, passará a ser:
PTrES: 858268; foNTE: 0101; NaTUrEZa da dESPESa: 339039; Pi: 
1050008268c; aÇÃo: 232423.
ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo presente apostilamento.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 659023

oUtras MatÉrias
.

editaL nº 008/21 Pss-02/2021 de 21 de Maio de 2021.
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão Especial 
de Seleção, designada pela PorTaria nº 120/2021 – GaB, comunica o resultado 
preliminar – análise curricular do Processo Seletivo Simplificado – PSS para sele-
ção de profissionais Perito Médico Legista para fins de contratação sob o regime 
de contrato temporário, conforme especificações estabelecidas no Edital.
reLaÇÃo de cLassiFicados
cÓd. 1 - Perito MÉdico LeGista – tUcUrUÍ.

ordem Nome completo data Nasci-
mento Escolaridade T. S Qualificação Entrevista Total

1 lEoNardo SáVio da SilVa crEÃo 07/03/1985 1 0 0 - 1
2 liliaNE NarEli SoUZa da SilVa 24/11/1992 1 0 0 - 1

cÓd. 2 - Perito MÉdico LeGista – ParaUaPeBas.

ordem Nome completo data Nasci-
mento Escolaridade T. S Qualificação Entrevista Total

1 carloS HUMBErTo rocHa alVES 
dE araÚJo 12/03/1981 2 0 2 - 4

2 SadY lUcaS dE araÚJo 19/07/1968 3 0 0 - 3
3 lEila caPElla fUrTado HEdlEr 17/02/1970 3 0 0 - 3
4 NaYaNa fErrEira dE MoraES 23/11/1989 3 0 0 - 3

Belém, 21 de Maio de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 658654
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1464/2021-dG/cGP, de 18/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a manifestação da Secretaria de Estado de Educação do 
Estado, através do Despacho às fls. 9, anexo/sequencial 6, de 11/05/2021, 
em resposta ao ofício 349/2020-dG/cGP, no Processo 2020/481189, para 
a permanência e adequação da cessão do servidor JoÃo lUiZ diaS alBU-
QUErQUE, analista de Trânsito, conforme o decreto 795/2020,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria 1901/2019-dG/cGP, que autorizou a cessão 
do servidor JoÃo lUiZ diaS alBUQUErQUE, analista de Trânsito, ma-
trícula 57196791/1, à Secretaria de Estado de Educação, no período de 
06/06/2019 a 05/06/2021, com ônus para o Órgão cessionário, de confor-
midade com o decreto 1.960, de 18/01/2018.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/06/2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1465/2021-dG/cGP, de 18/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a manifestação da Secretaria de Estado de Educação do 
Estado, através do Despacho às fls. 9, anexo/sequencial 6, de 11/05/2021, 
em resposta ao ofício 349/2020-dG/cGP, no Processo 2020/481189, para 
a permanência e adequação da cessão do servidor JoÃo lUiZ diaS alBU-
QUErQUE, analista de Trânsito, conforme o decreto 795/2020,
r E S o l V E:
aUToriZar a cessão do servidor JoÃo lUiZ diaS alBUQUErQUE, analista 
de Trânsito, matrícula 57196791/1, à Secretaria de Estado de Educação, no 
período de 01/06/2020 a 05/06/2021, com ônus para o Órgão cessionário, 
de conformidade com o decreto 795/2020, de 29/05/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/06/2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1321/2021-dG/cGP, de 11/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 013/2021-dHcrV, 
de 13/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/272416,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 2554/2019-dG/cGP, que designou as servidoras abai-
xo relacionadas, ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do Termo de credenciamento nº 
097/2017, firmado entre este Departamento e a CLÍNICA SESM MÉDICOS S/S 
lTda – cliMEPTraN (caSTaNHal/Pa), bem como, dos respectivos termos adi-
tivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
Karla KElY acácio coSTa dE SoUSa, matrícula 57176549/1;
SUPlENTE:
diVa Maria do roSário fErrEira, matrícula 105643/2.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1322/2021-dG/cGP, de 11/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 013/2021-dHcrV, 
de 13/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/272416,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 3160/2019-dG/cGP, que substituiu a servidora 
Karla KElY acácio coSTa dE SoUSa, matrícula 57176549/1, pela 
servidora RENATA VIEIRA DE FREITAS, matrícula 57175756/1, como fis-
cal titular, na fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Termo de Credenciamento nº 097/2017, firmado entre este Departa-
mento e a clÍNica SESM MÉdicoS S/S lTda – cliMEPTraN (caSTa-
NHal/Pa), bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execu-
ção, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1323/2021-dG/cGP, de 11/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 013/2021-dHcrV, 
de 13/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/272416,
rESolVE:
dESiGNar as servidoras aldENiZE araÚJo dE liMa, matrícula 
57176522/1 e roSa dE fáTiMa aMaro BorGES, matrícula 3265137/1, 
para procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto 
do Termo de Credenciamento nº 097/2017, firmado entre este Departa-
mento e a clÍNica SESM MÉdicoS S/S lTda – cliMEPTraN (caSTa-
NHal/Pa), bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a 
prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1324/2021-dG/cGP, de 11/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 013/2021-dHcrV, 
de 13/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/272416,
rESolVE:
rEVoGar a designação da servidora Maria das Graças raiol Garcez, au-
xiliar Técnico, matrícula 3262464/1, na PorTaria 2392/2019-dG/cGP, na 
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Termo de Cre-
denciamento Médico nº 008/20218, firmado entre este Departamento e a 
Empresa clÍNica SESM MÉdicoS S/S lTda – cliMEPTraN (MaraBá/Pa).
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral.
Portaria Nº 1325/2021-dG/cGP, de 11/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 013/2021-dHcrV, 
de 13/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/272416,
rESolVE:
rEVoGar a designação do servidor fábio antonio Gama ribeiro, 
assistente de Trânsito, matrícula 55590178/1, na PorTaria 2546/2019-
DG/CGP, como fiscal suplente, do Termo de Credenciamento Médico nº 
008/20218, firmado entre este Departamento e a Empresa CLÍNICA SESM 
MÉdicoS S/S lTda – cliMEPTraN (MaraBá/Pa).
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral.
Portaria Nº 1326/2021-dG/cGP, de 11/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 013/2021-dHcrV, 
de 13/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/272416,
rESolVE:
dESiGNar as servidoras aldENiZE araÚJo dE liMa, matrícula 
57176522/1 e roSa dE fáTiMa aMaro BorGES, matrícula 3265137/1, 
para procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto 
do Termo de Credenciamento nº 097/2017, firmado entre este Departa-
mento e a clÍNica SESM MÉdicoS S/S lTda – cliMEPTraN (MaraBá/
Pa), bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prer-
rogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1380/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 040/2021-Gcc, 
de 30/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/456493,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 033/2021, firmado entre este Departamento e a EMPRESA BRASILEIRA 
dE corrEioS E TElÉGrafoS, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
BENEdiTo alHo raBElo, matrícula 3264327/1;
SUPlENTE:
JoSUÉ coENTro coSTa, matrícula 80845490/1.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1269/2021-dG/cGP, de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 036/2021-Gcc, 
de 29/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/450733,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 022/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa RCM COELHO 
EirEli, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a 
prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
Maria aUSiNEia fErrEira oliVEira, matrícula 57191246/1;
SUPlENTE:
JoSÉ fErNaNdES BraNdÃo, matrícula 57196808/1.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1271/2021-dG/cGP, de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 013/2021-Gcc, 
de 30/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/457090,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 015/2020, firmado entre este Departamento e a Empresa AGS COMÉR-
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cio E SErViÇoS lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, com-
petindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
iVaN carloS fEiToSa GoMES, matrícula 57198371/1;
SUPlENTE:
Maria dE loUrdES fErrEira BaTiSTa, matrícula 54187987/3.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1273/2021-dG/cGP, de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 039/2021-Gcc, 
de 30/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/456193,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 23/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa A. P. GONÇAL-
VES coMÉrcial - ME, bem como, dos respectivos termos aditivos, compe-
tindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
PaUlo JorGE aGUiar NUNES, matrícula 57197495/1;
SUPlENTE:
PaTricK fialHo ViEiTaS, matrícula 57196230/1.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1274/2021-dG/cGP, de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 037/2021-Gcc, 
de 29/01/2021, e demais despachos no Processo 2021/450938,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscali-
zação e acompanhamento da execução do objeto do contrato administra-
tivo nº 024/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa MM CO-
MÉrcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria E SErViÇoS lTda, bem 
como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de 
sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar 
os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
diElSoN cÍcEro dE SoUZa roSa, matrícula 5945681/1;
SUPlENTE:
aNa lÚcia NoGUEira da SilVa, matrícula 4499/1.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1275/2021-dG/cGP, de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 05/2021-Gcc, 
de 25/01/2021, e demais despachos no Processo 2021/93628,
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo Efetivo, 
para procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto 
do Contrato Administrativo nº 06/2021, firmado entre este Departamento 
e a Empresa rEflETiVa SErViÇoS dE SiNaliZaÇÃo ViSUal - EirEli, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerroga-
tiva de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, 
atestar os serviços conforme acordados.
fiScaiS:
iraNdir dE caSTro diNiZ, matrícula 57196438/2;
EPaMiNoNdaS caNTal MacHado, matrícula 57201374/2;
alEXaNdrE doS SaNToS rEBoUcaS, matrícula 57197166/1.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1276/2021-dG/cGP, de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 035/2021-Gcc, 
de 29/01/2021, e demais despachos no Processo 2021/450101,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 011/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa REFLETIVA 
SErViÇo dE SiNaliZaÇÃo ViSUal - EirEli, bem como, dos respectivos 
termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordados.
TiTUlar:
iraNdir dE caSTro diNiZ, matrícula 57196438/2;
SUPlENTE:
alEXaNdrE doS SaNToS rEBoUcaS, matrícula 57197166/1.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1297/2021-dG/cGP, de 10/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação da coordenadoria de registro de Veículos, 
através do protocolo nº 2021/402859,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl BaTiSTa corrÊa, assistente de Trânsito, 
matrícula 57176473/1, lotado na Gerência de atendimento e registro de 
Veículos, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, 
com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, em substituição ao 
servidor VicTor JoHNaTHaN dE SoUZa oliVEira, assistente de Trânsito, 
matrícula 54194854/2, e deverá cumprir o expediente diário de 08:00 às 
17:00h, enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 03/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1352/2021-dG/cGP, de 12/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 64/2021-GacPP-dETraN, 
datado de 10/05/2021, e demais despachos no Processo 2021/494691,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora adEliNa criSTiNa SiQUEira dE BriTo, assistente de 
Trânsito, matrícula 57196268/1, para responder pela Gerência de administração 
e controle de Pagamento de Pessoal deste departamento, no período de 07/05 a 
21/05/2021, durante a licença para Tratamento de Saúde do titular.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 07/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1413/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 022/2021-
GaMM, de 12/05/2021, e demais despachos no Processo 2021/513812,
rESolVE:
dESiGNar o servidor oZiNaldo do NaSciMENTo aZUlaY, auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula 3266249/1, para atestar e acompanhar a execu-
ção dos serviços constantes da Nota de Empenho nº 2021NE03727, refren-
te ao Processo 2021/67895, em favor da empresa a. P. c. BoNa EirEli, 
cNPJ Nº 40.147.595/0001/27.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1386/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 672/2020-dG/cGP, que designou a senhora aNa 
ÂNGELA FIALHO FÉLIX, matrícula 5918236/2, para proceder à fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do contrato de locação de 
Imóvel nº 019/2012, firmado entre este Departamento e o Locador OLÍVIO 
doS SaNToS BaSToS, para funcionamento da cirETraN “a” de Breves, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerroga-
tiva de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, 
atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 17/02/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1387/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
dESiGNar a servidora arSiNoÉ VEiGa aVaNZiNi diaS, matrícula 
5949898/2, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do 
objeto do Contrato de Locação de Imóvel nº 002/2019, firmado entre este 
departamento e o locador olÍVio doS SaNToS BaSToS, para funcionamen-
to da cirETraN “a” de Breves, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 17/02/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1388/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 2443/2020-dG/cGP, que designou a senhora caMi-
LA VITORIA MACHADO SILVA, matrícula 5955392/1, para proceder à fisca-
lização e acompanhamento da execução do objeto do contrato de locação 
de Imóvel nº 003/2019, firmado entre este Departamento e a Locadora 
JUliaNa da SilVa rocHa, para funcionamento da cirETraN “B” de Eldo-
rado dos carajás, bem como, dos respectivos termos aditivos, competin-
do-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 26/11/2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
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Portaria Nº 1389/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
dESiGNar o servidor dÉcio caMPoS dE araÚJo, matrícula 5919999/1, 
para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019, firmado entre este Departamen-
to e a locadora JUliaNa da SilVa rocHa, para funcionamento da cirETraN 
“B” de Eldorado dos carajás, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 26/11/2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1390/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 2437/2020-dG/cGP, que designou o senhor aN-
dErSoN alBiNo crUZ foNSEca, matrícula 5955347/1, para proceder 
à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Contrato de 
Locação de Imóvel nº 055/2019, firmado entre este Departamento e o 
locador SEVEriNo SaNTaNa, para funcionamento da cirETraN “B” de 
Salinópolis, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, 
e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 05/02/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1391/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
dESiGNar a servidora GlaUcE KEilY PErEira doS SaNToS, matrícula 
5959287/1, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução 
do objeto do Contrato de Locação de Imóvel nº 055/2019, firmado entre 
este departamento e o locador SEVEriNo SaNTaNa, para funcionamento 
da cirETraN “B” de Salinópolis, bem como, dos respectivos termos aditi-
vos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribu-
am à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 05/02/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1392/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 680/2020-dG/cGP, que designou o senhor MarcUS 
VINÍCIUS PALHETA SOEIRO, matrícula 5946616/1, para proceder à fiscali-
zação e acompanhamento da execução do objeto do contrato de locação 
de Imóvel nº 014/2016, firmado entre este Departamento e o Locador 
JoHN EdSoN dE oliVEira MoraES, para funcionamento da cirETraN 
“B” de Vigia, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, 
e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 25/02/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1393/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 145/2021-cNcir, 
de 27/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/437152,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUciaNa NoGUEira PalHETa, matrícula 
5889389/2, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução 
do objeto do Contrato de Locação de Imóvel nº 014/2016, firmado en-
tre este departamento e o locador JoHN EdSoN dE oliVEira MoraES, 
para funcionamento da cirETraN “B” de Vigia, bem como, dos respectivos 
termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 25/02/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 118/2021– cGd/siNd/diVersas, de 10/05/2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº04/2021-Pad, de 10.05.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão auriclea dos Santos Neco cordeiro, por 

meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a conclusão 
do processo administrativo disciplinar  nº 2018/65608 e nº 2018/259583.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias,  a comissão de processo administrativo 
instaurado pela PorTaria nº 214/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.356, de 25.09.2020, para dar continuidade dos trabalhos.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii - os efeitos desta PorTaria retroagirão a 29.03.2021.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corrEGEdora-cHEfE  EM EXErcÍcio do dETraN/Pa

Protocolo: 658743
Portaria Nº 298/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
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;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/609879, apresentado pela empre-
sa W dE S carNEiro EirEli ME inscrita no cNPJ sob o nº 26.701.331/0001-
42, nome de fantasia aUTo EScola dirEÇÃo, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa W dE S carNEiro EirEli ME, inscrita no 
cNPJ sob Nº 26.701.331/0001-42, nome de fantasia aUTo EScola dirE-
ÇÃo (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na aV NoVa SaNTaNa 
176 cEP68.180-030, Bairro: comercio, itaituba/Pa, com atuação na re-
gião de Trânsito de itaituba, no município de itaituba, em tudo observada 
a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meseso a contar da data de 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.
Belém, 04 de fevereiro de 2021.
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 658848

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1414/2021-daF/cGP, de 14/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 88, da lei 5.810/94-rJU, o art. 1º, 
da lei 11.770/2008, de 09/09/2008, e a apresentação do laudo Médico 
datado de 14/05/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MaNUEla raMoS TorrES, Vistoriadora, matrícula 
54197780/3, lotada na cirETraN “B” de Jacundá, 180 (cento e oitenta) 
dias, de licença Maternidade, no período de 18/04/2021 a 14/10/2021, 
sem prejuízo de sua remuneração.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 18/04/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicada por incorreção na publicação do doE 34.587, de 18/05/2021)

Protocolo: 658677

errata
.

errata
Na ata da 2ª reunião Extraordinária do cETraN/Pa-2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.519, de 16 de março de 2021, página 53, 
na tabela que trata dos relatos dos processos relatados pela conselheira 
Titular, representante da oaB, ana cristina louchard Pires;
onde se lê: 

2 121/2019 carlos alberto Jesus 
dos Santos Silva SeMoB Não conhecido  Unanimidade

17 2184/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido ProVido Unanimidade

18 2185/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido ProVido Unanimidade

19 2186/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido ProVido Unanimidade

20 2187/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido ProVido Unanimidade

21 2188/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido ProVido Unanimidade
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Leia-se: 

2 121/2019 carlos alberto Jesus 
dos Santos Silva SeMoB

devolução do Pro-
cesso à conselheira 
para requalificação

 Unanimidade

17 2184/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido NÃo ProVido Unanimidade

18 2185/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido NÃo ProVido Unanimidade

19 2186/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido NÃo ProVido Unanimidade

20 2187/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido NÃo ProVido Unanimidade

21 2188/2019 Sandra araújo de 
araújo dETraN conhecido NÃo ProVido Unanimidade

Erick alexandre Martins Miranda – cel PM
Secretário Executivo do conselho Estadual de Trânsito-cETraN/Pa
Port. n° 01/13-Sec.Exec.cETraN (doE nº 32352 de 08Mar13)

Protocolo: 659077

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo a coNtrato
NÚMero do coNtrato: 018/2019
NUMero do terMo: 2
ModalidadE da liciTaÇÃo: Pregão eletrônico n° 004/2018 – SEGUP/Pa
ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, - dETraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-74 e a empresa ProSPEra SErVicE lTda 
cNPJ n° 15.011.201/0001-74
oBJETo do coNTraTo: constitui objeto do presente contrato, a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção (preventi-
va e corretiva) de veículos automotores, motocicletas e outros equipamentos 
com fornecimento de peças, (originais ou genuínas novas e de primeiro uso), 
para atender os veículos pertencentes à frota do dETraN/Pa, de acordo com 
as especificações técnicas descritos no Anexo I - Termo de Referência do pre-
sente edital do Pregão Eletrônico SrP Nº 04/2018-SEGUP.
Valor: r$ 1.424.332,00 (Um milhão quatrocentos e vinte e quatro mil e 
trezentos e trinta e dois reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará; 06 – Segurança Pú-
blica;122 – administração Geral;125 – Normatização e fiscalização;1297 
– Manutenção da Gestão;1502 – Segurança Pública;8338 – operaciona-
lização das ações administrativas;8271 – operacionalização da ações de 
fiscalização;339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;0261 
– recursos Próprios. 0661 – recursos Própios – Superávit.
ViGÊNcia: início: 20/05/2021 Término: 19/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 19/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 658886

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

coNtrato
.

coNtrato: 095/2021
eXercÍcio: 2021
OBJETO: Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de 
atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme 
estabelecido no decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no 
doU, Seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a PorTaria iN/
SG/Pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no doU, Seção 1, de 5 de 
fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais
Valor ToTal: 60.000,00 (Sessenta mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 97.101.03.131.1508.8233, 
Natureza da despesa: 339039 , fonte: 0101, Pi 4120008233c.
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2021
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 20/05/2022
coNTraTado: iMPrENSa NacioNal
cNPJ: 04.196.645/0001-00
ENDEREÇO: Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800, Brasília/DF
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 658655
coNtrato: 098/2021 EXErcÍcio: 2021 oBJETo: aQUiSiÇÃo dE Ma-
TEriaiS TÉcNicoS Hospitalares e de Enfermagem para a Secretaria de 
administração Penitenciária do Pará. Valor ToTal: r$ 72.500,00 (Se-
tenta e dois mil e quinhentos reais)doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa 
de Trabalho: 97.101 03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 339030, 
fonte : 0101(recurso Estadual), Pi: 1050008228c daTa da aSSiNaTUra: 
21/05/2021 ViGÊNcia: 21/05/2021 a 21/05/2022 coNTraTado: NaTEK 
NaTUrEZa E TEcNoloGia iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS Bio-
TEcNolÓGicoS EirEli cNPJ: 05.234.897/0001-31 ENdErEÇo: av. Wal-
demar Pereira do Egito, S/N, Qd. 209, lt. 0699, Mangabeira, João Pessoa/
PB, cEP. 58058-660 ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 658903

coNtrato: 096/2021 EXErcÍcio: 2021 oBJETo: é a contratação de 
empresa de serviços especializados para MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrE-
VENTiVa daS ETE’s coMPacTaS (ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE ESGoTo) 
instaladas em todas as unidades penitenciarias do Estado do Para, des-
critas no edital. Valor ToTal: r$ 1.014.583,20 ( Um milhão, quatorze 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos) doTaÇÃo orÇa-
MENTária: Programa de Trabalho: 97.101 03.421.1500.8228, Natureza 
da despesa: 339030 , fonte: 0101, Pi: 1050008228c daTa da aSSiNa-
TUra: 21/05/2021 ViGÊNcia: 21/05/2021 a 21/05/2022 coNTraTado: 
áGUa NorTE – TraTaMENTo dE áGUa E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda 
EPP cNPJ: 15.622.879/0001-80 ENdErEÇo: av. itacaiúnas n° 1439, Novo 
Horizonte, Marabá/Pa ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 658946

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
data da assinatura: 21/05/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: ViGÊNcia
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 (doze) 
meses, iniciando sua vigência em 24/05/2021 e encerrando em 23/05/2022, 
sob a luz dos ditames do art. 57, ii da lei nº 8.666/93, alterando o valor glo-
bal para r$ 48.612,93 (quarenta e oito mil seiscentos e doze reais e noventa 
e três centavos) proporcional ao período prorrogado por 12 (doze) meses.
Processo: 2016/428459
contrato: 027/2017
Exercício: 2021
contratado: claro S.a
cNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: rua r Henri dunant, n° 780, Torre a e Torre B Bairro: Santo 
amaro, cEP: 04.709.110, São Paulo – SP
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 658759

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
ESTado do Pará-SEaP, e a empresa iMPrENSa NacioNal, inscrita sob 
no cNPJ sob o nº 04.196645/0001-00, localizada no Setor de indústrias 
Gráficas, Quadra 6, Lote 800, Brasília/DF .
do oBJETo: É a prestação de serviços, pela coNTraTada, de publicação 
no Diário Oficial da União, de atos ofíciais e demais matérias de interesse 
do(a) coNTraTaNTE, conforme estabelecido no decreto n° 9.215, de 29 
de novembro de 2017, publicado no doU , Seção 1, de 30 de novembro 
de 2017, combinado com a PorTaria iN/SG/Pr n° 9, de 4 de fevereiro de 
2021, publicada no doU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações 
posteriores e demais combinações legais.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal: a presente contratação fundamenta-se no 
caput do artigo 25 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por se tratar 
de contratação com órgão cuja competência é “publicar, preservar e divul-
gar os atos oficiais da administração pública federal”, conforme o inciso I 
do artigo 26 do anexo i do decreto nº 9.982, de 20 de agosto de 2019, e 
em cumprimento ao inciso i do artigo 21, da lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e alterações posteriores.
Valor: r$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de Trabalho 97.101 03.131.1508.8233, 
natureza de despesa 339039, fonte 0101, Pi: 4120008233c.
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 20.05.2021.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário Estado De Administração Penitenciária resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 004/2021-SEaP para prestação de serviços, 
pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, de atos ofíciais 
e demais matérias de interesse do(a) coNTraTaNTE, conforme estabelecido 
no decreto n° 9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no doU , Seção 
1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a PorTaria iN/SG/Pr n° 9, 
de 4 de fevereiro de 2021, publicada no doU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 
2021, alterações posteriores e demais combinações legais.
Valor: r$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
Belém, (Pa), 20.05.2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 658660

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 829/21-dGP.seaP, de 21/05/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 05/04/21 a 04/05/21 para 
01/07/21 a 30/07/21, o período de gozo das férias do servidor robson 
Emerson cardoso Pantoja, concedida através da PorTaria nº 360/21-
dGP/SEaP, de 08/03/21, publicada no doE nº 34.516, de 12/03/21.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 658726



 diário oficial Nº 34.592  53 Segunda-feira, 24 DE MAIO DE 2021

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°464/2021-dGP/GaB/seaP/Pa Belém-Pa, 05 de 
maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 287/2021- GaB/SUSiPE de 15/03/2021, pu-
blicada no doE n° 34.527 de 22/03/2021, lUiZ adalBErTo XaViEr 
CARDOSO, matrícula 5950023, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na cadeia Pública para Jovens 
e adultos - cPJa, a contar de 29 de abril de 2021.
dESiGNar JUNior da SilVa araUJo, matrícula 5940762, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 30 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 658672
Portaria N°472/2021-dGP/GaB/seaP/Pa Belém-Pa, 06 de 
maio de 2021.
dESiGNar o servidor JoEliToN coSTa XaViEr, matrícula funcional 
n°5161083, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe Pe-
nitenciária - GSEP, com lotação no Semiaberto do complexo Penitenciário 
de Marabá, a contar de 26 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 658674
Portaria N°. 828/2021- GaB/seaP
rESolVE:
i - ProrroGar, à cessão da servidora MicHEllE riBEiro corrEa, ma-
trícula funcional nº 8084555-9, no cargo de Técnico em Gestão Peniten-
ciária/PSicÓloGa pelo período de 02 (dois) anos, com ônus para o órgão 
cessionário, nos termos do artigo 3º, §3 do decreto nº 795, de 29 de maio 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado - nº 34.240, de 01/06/2020.
ii - dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE JarBaS VaScoNcEloS do 
carMo Secretário de Estado de administração Penitenciária;

Protocolo: 658657

secretaria de estado
de cULtUra

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e VicTor HUGo aMParo doS SaNToS
cargo: assistente administrativo
Vigência: 01.05.2021 a 27.10.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 658709
terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e SHirlEY SiMoNE do 
carMo aZEVEdo
cargo: assistente administrativo
Vigência: 01.05.2021 a 27.10.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 658710
terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e fEliPE BriTo rocHa Garcia
cargo: assistente administrativo
Vigência: 01.05.2021 a 27.10.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 658711
terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e ariNaldo doS SaNToS BElo
cargo: assistente administrativo
Vigência: 01.05.2021 a 27.10.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 658712
terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e lEoNardo faGUNdES doS SaNToS
cargo: assistente administrativo
Vigência: 01.05.2021 a 27.10.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 658713
terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e HarriSoN BrENo Sá do NaSciMENTo
cargo: assistente administrativo
Vigência: 01.05.2021 a 27.10.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 658715

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 196/21 de 21.05.2021
Servidor: Nilson Serrão de oliveira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som ref.V
cPf: 057.015.032-91
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339036.....….r$ 5.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 659015

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

a Fundação cultural do estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096 de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede à 
avenida Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna públi-
co o processo seletivo regulado pelo Edital Nº 05 “XVii concurso Estadual 
de Quadrilhas Juninas - arraial Virtual de Todos os Santos 2021”, o qual 
obedecerá às normas presentes no próprio instrumento convocatório em 
consonância com a legislação federal por meio da lei federal nº 8666 de 
1993 e demais legislações pertinentes.
Este ano, em virtude da pandemia não poderá ser realizado o arraial pre-
sencial. como forma de celebrar a tradição, será realizado de forma virtual, 
obedecendo todas as normas sanitárias e cuidados necessários.
1.da fiNalidadE
constitui objeto deste XVii concurso Estadual de Quadrilhas Juninas - com 
a finalidade de fomentar e difundir este importante aspecto da cultura bra-
sileira e regional, cuja apresentação dos trabalhos selecionados se dará de 
forma online (transmissão via internet), em cumprimentos às normas de 
distanciamento social, em virtude do coVid-19 (Novo coronavírus), nos 
termos previstos na lei federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
bem como decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2021 , com previsão 
para ocorrer no período compreendido entre 14/06/2020 a 29/06/2020, 
com o objetivo minimizar os efeitos do atual cenário de crise sanitária que 
assola a humanidade, a ser executado por esta fundação de cultura do 
Pará, conforme as regras listadas neste Edital.
1.2. do calENdário - dEScriÇÃo daS daTaS:
•Período de inscrições Online 26/05/2020 a 02/06/2020
•Período de execução da Programação 15/06/2020 a 29/06/2020
as inscrições serão realizadas virtualmente, exclusivamente pelo endereço 
eletrônico arraialvirtual@fcp.pa.gov.br, sob o título “iNScriÇÃo”, no perío-
do de 26 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no 
endereço eletrônico da fcP (fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no 
diário oficial do Estado do Pará.

Protocolo: 659088
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2021
Pae: 2021/516422
objeto: ProJETo “SEMEaNdo riTMoS, colHENdo cUlTUra”, no qual os 
caNTor WillY liMa, caNTor alBErTo MorENo, BaNda acENa, caNTor 
cHUcKY, caNTor EWErToN Mc, caNTora Karol diVa, caNTor THiaGo 
coSTa, BaNda QUEro MaiS, BaNda ZoNa rUral, caNTor JoTaPÊ, 
BaNda PlaY 7, caNTor MHarco MoNTEiro, caNTora liNda Nil, 
coMPaNHia folclÓrica MiSTUra rEGioNal E GrUPo MaNifESTaÇÕES 
ParafolclÓricaS ParaNaiN, se apresentarão em formato digital liVE, 
no dia 22/05/2021, das 09h00 às 23h00.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 56/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8421; Plano interno: 
21dEMP00166; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ de n° 
18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 21/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 007/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 659117

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria Nº 047/2021 - FcG de 21.05.2021.
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;
coNSidEraNdo o falecimento da Professora amélia doris Silva de azeve-
do, ocorrido no dia 20/05/2021;
coNSidEraNdo os inestimáveis trabalhos dedicados ao ensino da música 
no decorrer de sua vida como professora, pianista e também cantora lírica;
coNSidEraNdo o consternamento geral da fundação carlos Gomes e o 
sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda desta 
ilustre cidadã exemplar, de conduta íntegra e respeitável;
rESolVE:
Art. 1º Luto Oficial por três dias a contar desta data, na Fundação Carlos em sinal 
de profundo pesar pelo falecimento da estimada profesora amélia dóris que, em 
vida, formou mais de 60 pianistas, tornando-se um símbolo desta instituição.
Art. 2º Durante o período de luto oficial determinado por esta PORTARIA, 
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as bandeiras ficarão hasteadas à meio mastro.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na presente data.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fundação carlos Gomes

Protocolo: 658895

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº coNtrato:13/2021
ProcESSo N°: 2021/370354
objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de ar condicionado
data da assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNTraTado: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda 
EPP cNPJ N°: 11.489.784/0001-80
Valor Global: r$ 19.717,11 (dezenove mil, setecentos e dezessete reais e 
onze centavos) uncional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionali-
zação das ações administrativas Elemento de despesa: 33.90.39 – outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
fonte: 0101- recursos ordinários
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 40.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
fonte: 0101- recursos ordinários
Belém (Pa), 24 de maio de 2021.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 659084

diÁria
.

Portaria nº 321 de 21 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. Nº 2021/536803/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ ( três diárias e meia ), que se deslocará 
para os municípios de Barcarena, acará e Mocajuba nos dias de 19 a 22 de maio 
de 2021 para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTrÍcUla : 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658651
Portaria nº 318 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 2021/535010/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 1½ (uma diária e meia), 
que se deslocará para o município de Salinópolis nos dias 21 a 22 de maio 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ronivaldo ramos Moreira
cPf: 468.273.742-20
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658636
Portaria nº 319 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 2021/533297/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual 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: Paulo cezar Teixeira de Sousa
cPf: 920.856.522-04
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658637
Portaria nº 320 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 2021/533337/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; ½ (meia diárias), que 
irá deslocar para o município de Bragança no dia 21 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Kleberson dos Santos conceição
cPf: 664.650.792-91
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658639

Portaria nº 262 de 03 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 2021/467070/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia ), 
que irá se deslocar para o município de Prainha no período de 05 a 07de maio 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: José carlos Tavares dos Santos
cPf: 259.546.792-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658649
Portaria nº 316 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 2021/537285/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 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 jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658630
Portaria nº 313 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 2021/533383/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 cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658627
Portaria nº 314 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 2021/533347/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 cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658628
Portaria nº 312 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 2021/534885/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: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658621
Portaria nº 317 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 2021/533386/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; ½ (meia diária), que se 
deslocará para o município de Tracuateua no dia 21 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Maycon Nunes
cPf: 007.434.779-95
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658623
Portaria nº 315 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 2021/537101/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Bragança de 20 a 22 de maio de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: aUGUSTo cESar dE araUJo SilVa
MaTrÍcUla: 5959685
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658619
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Portaria nº 311 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 2021/534621/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 cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 658620

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

FÉrias
.

Errata: Incluir na PORTARIA de Férias, a servidora abaixo identificada 
da Portaria 129/2021, de 23 de aBriL de 2021, que trata da coN-
cessÃo de Ferias, publicada em doe 34.567 de 29 de abril de 2021: 

NoME MaT. PErÍodo aQUi-
SiTiVo JUNHo/2021

fraNcY  roSa lEal MENdES da SilVa 5909596/2 26/11/19 a 
25/11/20 15/06 a 29/06/2021

Protocolo: 658944

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 064/2021-Gs/sedUc
a Secretária de Estado de Educação, no exercício das atribuições previstas 
no art. 138 da constituição do Estado do Pará.
coNSidEraNdo a necessidade de encaminhamento de informações quan-
to aos atos de admissão por meio eletrônico, bem como registrar e geren-
ciar os atos junto ao sistema e-Jurisdicionado em atendimento à resolução 
18.974/2017 do Tribunal de contas do Estado, referente à prestação de 
contas sobre admissão de servidor.
rESolVE:
1º) designar os servidores a seguir relacionados para manuseio do Siste-
ma e-jurisdicionado do TcE.

NoME cPf Endereço de correio completo Vínculo funcional Perfil
cleide Maria amorim 
de oliveira Martins 104.295.492-53 cleide.martins@seduc.pa.gov.br Efetivo administador

carolina Edith almeida 
ranieri 770.432.862-04 carolina.ranieri@seduc.pa.gov.

br Efetivo administador

Giselle almeida de 
Barros Santos 520.265.902-49 Giselle.barros@seduc.

pa.gov.br Efetivo Usuário

Tamara Sousa Pereira 740.178.612-53 Tamara.pereira@seduc.
pa.gov.br Efetivo Usuário

2º) Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-

se todas as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 19 de maio de 2021.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 659040
Portaria de sUBst. Nº 616/2021-GaB/siNd. Belém, 21 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 621/2021-GaB/SiNd de 
20/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir as servidoras raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
Mat. nº 5618789-1 e rEJaNE MarÍlia Sá dE oliVEira, Mat. nº 57208584-1, 
designadas pela PorTaria nº 82/2018-GaB/SiNd, de 22/08/2018, publicada 
no doE nº 33.686 de 24/08/2018, pelas servidoras aMÉlia daS GraÇaS 
caNTÃo SiMÕES, Mat. nº 57229140-2 e Maria da GlÓria dE SoUZa Bor-
GES, Mat. nº 5890910-1, na qualidade de Presidente e membro;
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 617/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 26/2019-GaB/SiNd, 
de 12/06/2019, publicada no doE edição nº 33.897 de 17/06/2019, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 618/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 
21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 03/2020-GaB/SiNd, 
de 18/02/2020, publicada no doE edição nº 34.131 de 02/03/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 619/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 21/2020-GaB/SiNd, 
de 11/08/2020, publicada no doE edição nº 34.308 de 12/08/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 620/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 24/2020-GaB/SiNd, 
de 11/08/2020, publicada no doE edição nº 34.308 de 12/08/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 621/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 26/2020-GaB/SiNd, 
de 12/08/2020, publicada no doE edição nº 34.310 de 13/08/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 622/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 32/2020-GaB/SiNd, 
de 17/08/2020, publicada no doE edição nº 34.320 de 21/08/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
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303860-1, na qualidade de membro;
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 623/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 34/2020-GaB/SiNd, 
de 19/08/2020, publicada no doE edição nº 34.318 de 20/08/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 624/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 35/2020-GaB/SiNd, 
de 21/08/2020, publicada no doE edição nº 34.321 de 24/08/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 625/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 42/2020-GaB/SiNd, 
de 18/09/2020, publicada no doE edição nº 34.350 de 21/09/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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 626/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo 
SilVa, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 43/2020-
GaB/SiNd, de 23/09/2020, publicada no doE edição nº 34.356 de 
25/09/2020, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo 
BaNdEira, Mat. nº 303860-1, na qualidade de membro;
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 627/2021-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 ouvidora da SEdUc, de 21 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 a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo Sil-
Va, Mat. nº 572132-1, designada pela PorTaria nº 44/2020-GaB/SiNd, 
de 01/10/2020, publicada no doE edição nº 34.361 de 02/10/2020, 
pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, na qualidade de membro;
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: 659022

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 054/2021- saLe/sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores rafael Benathar da fonseca, Matrícula n° 
5361800/1, CPF n.º 031.820.612-91, para atuar como fiscal titular do Contra-
to de Prestação de Serviço n.º 036/2021, e ivam Sena dos Santos, matrícula 
n.º 5258863/2, CPF n.º 379.399.802-97 para atuar como fiscal substituto 
do contrato de Prestação de Serviço n.º 036/2021. cujo objeto se trata da 
Prestação de Serviços, de capina e roçagem nas unidades escolares da SEdUc 
localizada na região metropolitana de Belém e interiores do Estado do Pará.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 19/04/2021.
José alexandre Buchacra de araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 659067
Portaria N.º 053/2021 - saLe/sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores rafael Benathar da fonseca, Matrícula n° 
5361800/1, CPF n.º 031.820.612-91, para atuar como fiscal titular do Contra-
to de Prestação de Serviço n.º 035/2021, e ivam Sena dos Santos, matrícula 
n.º 5258863/2, CPF n.º 379.399.802-97 para atuar como fiscal substituto 
do contrato de Prestação de Serviço n.º 035/2021. cujo objeto se trata da 
Prestação de Serviços, de capina e roçagem nas unidades escolares da SEdUc 
localizada na região metropolitana de Belém e interiores do Estado do Pará.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 19/04/2021.
José alexandre Buchacra de araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 659068

.

.

errata
.

errata ao reaJUste do coNtrato Nº 315/2017
Publicado no Diário Oficial n° 34.167 do dia 02 de abril de 2020.
onde se lê: período de execução: agosto/2017 a Julho/2018
Leia-se: período de execução: agosto/2018 a Julho/2019
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 21 de maio de 2021.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 658832

coNtrato
.

contrato: 043/2021
objeto do contrato: contratação de Empresa Especializada na administra-
ção, Gerenciamento, Emissão, distribuição e fornecimento de Vale alimen-
tação, que possibilitem a aquisição de Gêneros alimentícios, para atender 
aos alunos da rede Estadual de Ensino, no âmbito do Estado do Pará.
Pregão Eletrônico SrP. 018/2020-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 20.476.409,68
dotação orçamentária:
fonte: 0301008407 Produto: 2227 ação: 262617 funcional Programática: 
16.101.12.368.1509 Projeto/atividade: 7686 Natureza de despesa: 3390.48

item Especificação região lote Qtde de 
Vales

Qtde de 
Escolas

Valor por 
cartão

Taxa de ad-
ministração

Valor com 
tx de 
adm

Total Geral 

1

fornecimento
de Vale 

alimentação, 
através 

de cartão 
magnético ou 

impresso

araguaia 1 20.195 37 r$ 80,00 -3,00% r$ 77,60 r$ 1.567.132,00

2 Baixo am-
azonas 2 56.591 84 r$ 80,00 -3,00% r$ 77,60 r$ 4.391.461,60

3 carajás 3 35.365 66 r$ 80,00 -3,00% r$ 77,60 r$ 2.744.324,00

5 Guamá 5 57.365 93 r$ 80,00 -2,00% r$ 78,40 r$ 4.497.416,00

6 lago do 
Tucuruí 6 16.020 22 r$ 80,00 -2,125% r$ 78,30 r$ 1.254.366,00

7 Marajó 7 29.318 38 r$ 80,00 -1,75% r$ 78,60 r$ 2.304.394,80

8 rio caeté 8 47.246 78 r$ 80,00 -1,65% r$ 78,68 r$ 3.717.315,28

Total 262.100 418    r$20.476.409,68
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Maxxcard administradora de cartões ltda, cNPJ. nº 
12.387.832/0001-91, com sede na calc das Margaridas, 163, Sala 2, cEP.: 
06.453-038, condominio centro comercial alphaville, Barueri/SP
foro: Belém
data de assinatura: 21/05/2021
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e Educação

Protocolo: 658752
contrato: 044/2021
objeto do contrato: contratação de Empresa Especializada na administra-
ção, Gerenciamento, Emissão, distribuição e fornecimento de Vale alimen-
tação, que possibilitem a aquisição de Gêneros alimentícios, para atender 
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aos alunos da rede Estadual de Ensino, no âmbito do Estado do Pará.
Pregão Eletrônico SrP. 018/2020-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 24.007.718,23
dotação orçamentária:
* fonte: 0301008407 Produto: 2227 ação: 262.617 funcional Programática: 
16.101.12 368.1509 Projeto/atividade: 7686 Natureza de despesa: 3390.48 

item Especificação região lote Qtde de 
Vales

Qtde 
de Es-
colas

Valor por 
cartão

Taxa de ad-
ministração

Valor com 
tx de adm Total Geral 

4

fornecimento 
de Vale 

alimentação, 
através 

de cartão 
magnético ou 

impresso

Guajará 4 204.404 348 r$ 80,00 -1,51% r$ 78,79 r$ 
16.105.399,97 

9 rio capim 9 32.833 58 r$ 80,00 -1,51% r$ 78,79 r$ 2.586.977,74 

10 Tapajós 10 7.915 18 r$ 80,00 -1,93% r$ 78,45 r$ 620.979,24 

11 Tocantins 11 48.411 65 r$ 80,00 -1,72% r$ 78,63 r$ 3.806.266,46 

12 Xingú 12 11.373 19 r$ 80,00 -2,39% r$ 78,08 r$ 888.094,82 

Total 304.936 508    r$ 
24.007.718,23 

Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Meuvale Gestão administrativa ltda, cNPJ nº 18.678.159/0001-
25, com sede av Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701, conj 5721, cEP.: 06.453-
038, 06.541-038, alphaville, Santana de Parnaíba /SP
foro:Belém
data de assinatura: 21/05/2021
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e Educação

Protocolo: 658993

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 041/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário 
Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse da Contratante
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula décima (da vigência) do con-
trato original, prorrogando sua vigência do por mais 12 (doze) meses
inexig. de licitação nº 001/2020-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte 0102. Produto: 2931. ação: 253729. funcional Programática: 
16101.12.331.1508. Projeto/atividade: 8233 Natureza da despesa: 3390.39.
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: imprensa Nacional, com cNPJ nº 04.196.645/0001-00, com sede 
na SIG Quadra 06, Lote 800, s/nº, CEP: 70.610-460, Setor Gráfico, Brasília/DF
data de assinatura: 21/05/2021
Vigência: 22/05/2021 a 21/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 658748
termo aditivo: 4
contrato: 171/2018
objeto do contrato: construção de uma escola com 12 salas de aula, loca-
lizada no município de Santa Maria das Barreiras/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta – da Vigência do contrato original.
concorrência Pública nº 015/2017-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-63, com 
sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: coS construtora ltda., com cNPJ/Mf. Nº 10.673.296/0001-
65, com sede na av rio Maria, nº 1827, Prox. laticinio, cEP.: 68.530-000, 
centro, rio Maria/Pa.
data de assinatura: 21/05/2021
Vigência: 24/05/2021 a 20/11/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 654629
terMo aditiVo ao coNtrato
NoNo aditiVo ao coNtrato Nº 319/2017.
Vigência: 18/05/2021 a 19/09/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Urbana Engenharia ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 14 de maio de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 658901
terMo aditiVo ao coNtrato
oitaVo terMo aditiVo ao coNtrato Nº379/2017.
Vigência: 23/05/2021 a 20/09/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consórcio S2. cNPJ Nº 30.758.490/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 21 de maio de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 658910

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47846/2021
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção da escola da ETPP de Tomé açu.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
ToME-acU / BElEM / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra
MaTrÍcUla: 80845415 cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658725
Portaria de diarias No. 47919/2021
oBJETiVo: coNdUZir o coordENador Para rEaliZar ViSiTa E fiS-
caliZaÇÃo a ENTrEGa dE MaTEriaiS EXEcUTada 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: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460 cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658728
Portaria de diarias No. 47985/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitarios e arquitetonico 
para reforma e ampliação da EEEfM Profª Maria de Nazare cezar Pinheiro 
e apresentação de projetos no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BraGaNca 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
BraGaNca BElEM 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adiMar PErEira MENEZES JUNior
cPf: 22926550200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658763

Portaria de diarias No. 47977/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar vistoria nas escolas estadu-
ais nos municípios de aveiro e Novo Progresso.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / aVEiro / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
aVEiro / iTaiTUBa / 18/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 1
iTaiTUBa / NoVo ProGrESSo / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / SaNTarEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adriaNo dE liMa cordEiro
MaTrÍcUla: 941581 cPf: 30352959215
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 658769

oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 610/2020 de 02/09/2020
Nome:ValMira dE NaZarE lUZ MacENa
Matrícula:57211692/1Período:02/01/21 a 31/01/20 Exercício:2020
Unidade:EEEf dr francisco de Paula Pinheiro/Bragança
Portaria nº.: 575/2020 de 02/09/2020
Nome:JoSE laUdir fariaS dE SoUSa
Matrícula:57210481/1Período:02/01/21 a 31/01/20 Exercício:2020
Unidade:EEEf dr francisco de Paula Pinheiro/Bragança
Portaria nº.: 536/2020 de 17/08/2020
Nome:carloS alVES corrEia
Matrícula:57210705/1Período:16/12/20 a 14/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Galvão/augusto correa
Portaria nº.: 175/2020 de 25/08/2020
Nome:EliaS GoNÇalVES loBaTo
Matrícula:57208374/1Período:16/11 a 30/12/20 Exercício:2020
Unidade:EEEm frei constancio/almeirim
Portaria nº.: 484/2020 de 24/08/2020
Nome:rocilENE raBElo dE caSTro
Matrícula:5891182/1Período:01/10 a 30/10/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/Vigia de Nazare
Portaria nº.: 939/2020 de 26/08/2020
Nome:Maria daS dorES JaQUES caSTro
Matrícula:6306403/3Período:01/12/20 a 14/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM laureno Melo/castanhal
errata
errata da Portaria nº.: 1189/2021 de 30/03/2021
Nome: liliaN fariaS PErEira
onde se lê:Periodo:02/07/21 a 31/07/21
Leia-se:Periodo:02/07/21 a 15/08/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.587/21 de 18/05/21
errata da Portaria nº.: 3467/2021 de 18/05/2021
Nome: Jair fraNciSco da coSTa fraZao
onde se lê:Exercicio:2021
Leia-se:Exercicio:2020
Publicada no Diário Oficial nº 34.590/21 de 21/05/21

Protocolo: 659028
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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
Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.590 de 21/05/2021.
dispensa de licitação: 013/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a 3f lTda.
objeto: contratação da 3f lTda, sob o cNPJ: 23.484.444/0001-45, para 
assinatura de Software para Engenharia, contemplando os módulos: Básico 
orçamento, Bases adicionais, Medição de obras e diário de obra, sendo que 
cada licença deve permitir a utilização de mais de um usuário simultâneo, 
e ser compatível com o sistema operacional Windows 10, utilizado nos 
computadores 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: 659116

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 737/21, de 21 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (cinco) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: cYNTia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da SilVa
Matrícula funcional: 57191021/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036 _ r$ 1.500,00
Portaria N° 738/21, de 21 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: cYNTia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da SilVa
Matrícula funcional: 57191021/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030 _ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 658774

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
Processo n° 2020/387863
acolho a fundamentação do Parecer nº 325/2021 - ProJUr/UEPa, para:
1. aplicar multa contratual à empresa cJG cHaVES VENdaS E acaBaMENTo, no 
valor de r$ 346,20 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), diante 
das irregularidades descritas no Processo administrativo n.º 2020/387863.
2. aplicar multa contratual à empresa PaUlo TiaGo fErrEira liMa rEPrESEN-
TaÇÃo, no valor de r$ 58,90 (cinquenta e oito reais e noventa centavos), diante 
das irregularidades descritas no Processo administrativo n.º 2020/387863.
Belém, 21 de Maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UEPa

Protocolo: 658626
..

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

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 279/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o Processo n° 2021/531892

rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 100,00 (cEM rEaiS), em 
favor do (a) servidor (a), Willy Xavier alves - matricula 5946882/1, para 
atender despesas com locomoção, de pronto pagamento que não podem 
ser subordinadas ao processo normal de aplicação. fonte iGdE/Bf.
87101- 08.244.1505.8899 0107 233.893
dESPESa: : 339033 r$ 100,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, em 20 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 658670

diÁria
.

Portaria Nº 298/2021 – 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 2021/471204
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ ( dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
MarlENE do Socorro corrÊa MoNTEiro, matrícula nº5412686, 
aSSiSTENTE Social;SHEila MiraNda VEiGa, MaT.54192695 que se 
deslocará à cidade de SaNTa BarBara/Pa, para participar dE caPaci-
TaÇÃo doS TraBalHadorES doS SUaS/SiNaSE/SiSaN No PEriodo 
24/05/2021 a 28/05/2021, cUJo MoToriSTa laNdUaldo coSTa fEr-
rEira, MaT 5096723. 
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0339002241 234.194 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 296/2021 – 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 2021/538656
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, que se deslocará à cidade de Santarém/Pa, para participar de 
reunião com deputado federal airton faleiro sobre emendas parlamenta-
res, no dia 20/05/2021 
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 658659

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 321 de 21 de Maio de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao (a) servidor (a) Maria 
do Socorro MaGNo PaTriarcHa, Matrícula n°: 449075/ 2, ocupante do 
cargo de PEdaGoGa, lotada no GrH, no período 24.04.2021 à 01/05/2021.
Portaria Nº. 322 de 21 de Maio de 2021.
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de SiNdicÂNcia, com fun-
damentos no art. 222, paragrafo único, da lei 5.810/94, para determinar o 
arQUiVaMENTo da SiNdicÂNcia Nº. 004/2021, pela ausência de elemen-
tos comprobatórios capazes de configurar conduta irregular. 
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 658700
Portaria Nº 295/2021-GaB/Pres BeLÉM, 18 de Maio de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30/04/2021, publicado no doE nº 34571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o 
Memorando nº 240/2019 UaSE Benevides de 12/03/2019, Parecer Jurí-
dico nº. 106/2019–ProJUr/2020-ProJUr de 29/04/2019, despacho do 
Presidente da faSEPa de 07/05/2019 e 13/05/2021; rESolVE: art. 1º. 
dETErMiNar, com fulcro no art. 199, a instauração da Sindicância Punitiva 
Nº 08/2021(Processo nº 2019/110729), a fim de apurar materialidade dos 
possíveis desvios funcionais; art. 2º. dESiGNar, com base no art. 205, 
que os servidores PaUla daNiElE BaSToS liNS, matrícula nº 5896647/1, 
MEirE ElEN GoMES caETaNo, matrícula nº 57195164/1 e MarcilENE do 
Socorro PaZ MoraES, matrícula nº 54195126/1,lotadas neste Órgão, 
sob a Presidência da primeira, procedam às apurações do fato suscitado; 
art. 3º. coNcEdEr, conforme art. 199, o prazo de 30 (trinta) dias para que 
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a comissão Processante conclua a apuração e apresente relatório conclu-
sivo; art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E 
cUMPra-SE.  lUiZ cElSo da SilVa Presidente da faSEPa

Protocolo: 658317
Portaria Nº. 323 de 21 de Maio de 2021
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamentos no 
art. 201, inciso l, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do 
Pad Nº. 001/2021, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de 
configurar conduta irregular.
Portaria Nº. 324 de 21 de Maio de 2021
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de SiNdicÂNcia, com fun-
damentos no art. 222 da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo 
da SiNdicÂNcia Nº. 003/2021, pela ausência de elementos comprobató-
rios capazes de configurar conduta irregular. 
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 658782

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 183, de 21 de maio de 2021.
Processo nº 534915/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais com serviço de corte de cabelo 
dos adolescentes, custodiados no cSEBa.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185900
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica/SErViÇo – r$ 500,00
SErVidorES: Marcio da SilVa corrEa, aG. adMiNiSTraTiVo, Matri-
cula 57175137/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 (dez) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 658775

diÁria
.

Portaria nº 184, de 21 de maio de 2021.
Processo nº 539049/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado no Centro Socioeducativo Masculino - CSEM, conforme justificado.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caPaNEMa e SaliNÓPoliS/Pa.
PErÍodo: 31/05/2021 a 02/06/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5896871/3, e MarcElo carloS da coNcEiÇÃo SaNToS, 
MoToriSTa, Matricula 5899230/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 658787
Portaria nº 181, de 21 de maio de 2021.
Processo nº 524325/2021.
oBJETiVo: acompanhar em transferência adolescente, custodiado no 
CIAM/MARABÁ, para Hospital na Capital, conforme justificado.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 15/05/2021 a 20/05/2021. – (5,5) diáriaS
SErVidorES: HElioMir dE SoUZa oliVEira, MoNiTor, Matricula 
5938450/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 658722
Portaria nº 182, de 21 de maio de 2021.
Processo nº 535087/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa – dESTiNo: TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 27/05/2021 a 27/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: ciBElE VaSco SaNToS, aSSiSTENTE Social, Matricu-
la 5956721/1, e raiMUNdo PaSSoS PErEira, MoToriSTa, Matricula 
5746809/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 658730
Portaria nº 185, de 21 de maio de 2021.
Processo nº 540790/2021.
oBJETiVo: realizar acompanhamento no processo de transição e apresen-
tação de nova gestora no centro de Semiliberdade de Santarém – cSS.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 23/05/2021 a 25/05/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: MÔNica MarQUES doS SaNToS calaNdriNE, aSSiSTEN-
TE Social, Matricula 54197354/1, e Maria VilMa coSTa dE MoraES, 
MoNiTora, Matricula 54195598/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 658866

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria nº 204 de 20 de maio de 2021
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 01/2021
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:

art. 1º designar a servidora iNGridE KariME SoarES diaS - matrícula 
5958837/1 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 
01/2021 celebrado com associação amazônica de administração de Talen-
tos-aMaZoNicaT, referente Processo nº 2021/264096.
art. 2º São atribuições da GESTor:
I.acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
ii.informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
iii.emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
iV.disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às ati-
vidades de monitoramento e avaliação.
V.emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria ce-
lebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da colaBoradora 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta PorTaria terá efeito retroativo ao dia 06/05/2021.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 658692
Portaria N0 197/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 19 de maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o artigo 81 da lei 5.810/1994 e o PaE nº. 2021/351863;
rESolVE:
coNcEdEr 39 (trinta e nove) dias de licença para Tratamento de Saú-
de à servidora ÂNGEla SUEli BarBoSa da SilVa JorGE, matrícula nº 
5893662/ 2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de direitos Huma-
nos e cidadania – Serviço Social, no período de 08/03/2021 a 15/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 658806

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria n° 024/2021 – GGa/sedeMe  Belém 19 de maio de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor iGor diEGo aNdradE dE 
alMEida, identidade funcional nº 5947352/1, ocupante do cargo de Ge-
rente, portador da carteira de identidade nº 6250024 SSP/Pa e inscrito no 
cPf/Mf sob o nº 978.196.202-00;
ii - o valor do suprimento corresponde a r$ 2.000,00 (dois mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pequeno vulto;
iii - a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária;
•22.122.1297.8338 – 33.90.39 – R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
•Aplicação no período de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de 
emissão da ordem bancária; e
•Prestação de contas de 10 (dez) dias após a data final do prazo de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 658673
Portaria nº 025/2021–GGa/ sedeMe Belém, 19 de maio de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESoVE:
i - conceder suprimento de fundos a servidora roBErTa TaVarES frEirE 
da SilVa arrUda, identidade funcional nº 5929570/1, ocupante do cargo 
de assessor ii, portadora da carteira de identidade nº 2679222, 2ª Via, 
Pc/Pa e inscrita no cPf/Mf sob o nº 373.712.152-49;
ii - o valor do suprimento corresponde a r$ 4.400,00 (Quatro mil e qua-
trocentos reais) e destina-se a atender despesas de pequeno vulto;
iii - a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
•22.122.1297.8338 – 33.90.30 – R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos 
reais) – Material de consumo.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
•Aplicação no período de 60 (sessenta) dias contados da data de 
emissão da ordem bancária; e
•Prestação de Contas de 15 (quinze) dias após a data final do prazo de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 658732
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diÁria
.

Portaria N° 054/2021 daF/sedeMe BeLÉM, 21 de Maio de 2021.
Nome:iGor raPHaEl MaGalHÃES da foNSEca/ Matrícula:n° 
54191889/3/ cargo: coordenador do Núcleo de comunicação/ origem: 
Belém-Pa/ destino: São João de Pirabas -Pa/ Período: dia 14/05/2021/
diária: 0,5 (meia)/objetivo: registrar as reuniões na câmara Municipal 
e na Prefeitura do município e participar das tratativas com a associação 
comercial e indústria de cimento da companhia Nacional Siderúrgica.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658919
Portaria N° 053/2021 – BeLÉM, de 21 de Maio de 2021
Nome:BEaTriZ PiNHEiro PaNToJa dE oliVEira/Matrícula:n° 5955686/1/
cargo:coordENador/origem: Belém-Pa/destino:limeira–SP/Período:-
dia 26 à 30/05/2021/diária:4,5(quatro e meia)/objetivo: representar a 
SEdEME, em limeira- SP, referência na verticalização da cadeia produtiva 
de gemas e joias, em consonância com o acordo de cooperação Técnica 
assinada pela SEdEME e Prefeitura de Parauapebas.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658932
Portaria N° 055/2021 daF/sedeMe BeLÉM, 21 de Maio de 2021.
Nome: iGor raPHaEl MaGalHÃES da foNSEca/Matrícula: n° 
54191889/3/cargo: coordenador do Núcleo de comunicação/ origem: 
Belém-Pa/ destino: Santarém-Pa/ Período: 26/05/2021 a 28/05/2021/
diária: 2,5 (duas e meia)/objetivo: acompanhar o Secretário de desen-
volvimento Econômico e uma comitiva do Governo federal e Ministério do 
Turismo em visita técnica ao município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 658931

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 011/2021
coMPaNHia de GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
cNPJ: 08.454.441/0001-75
contratante: companhia de Gás do Pará – GáS do Pará
contratado: Mariana Vilhena consultoria lTda - ME
contrato: 011/2021
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na assessoria e con-
sultoria jurídica em questões contratuais e de licitações no âmbito das 
estatais (lei nº 13.303/2016), compreendidos na analise dos processos 
administrativos, análise de editais, acompanhamento de etapas dos cer-
tames, elaboração de minutas de instrumentos  contratuais, bem como 
elaboração de pareceres jurídicos.
Vigência: 06(seis) meses
Modalidade: contratação direta com base na lei nº 13.303/2016
data de assinatura: 14 de Maio de 2021
Valor Global do contrato: r$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
dotação orçamentária: Própria
fonte de recurso: Própria
ordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar
foro: Belém/Pa
assinaturas: Pela Gás do Pará: claudia Bitar e andré Macêdo.
Pela contratada: Mariana Nunes Vilhena.

Protocolo: 658894
eXtrato do coNtrato Nº 009/2021
coMPaNHia de GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
cNPJ: 08.454.441/0001-75
contratante: companhia de Gás do Pará – GáS do Pará
contratado: araujo ramos luz Serviços de consultoria ambiental lTda - ME
contrato: 009/2021
objeto: contratação de empresa especializada consultoria ambiental para 
apoio ao processo de licenciamento ambiental as companhia de Gás do 
Pará para implantação de dutos de distribuição de gás no Município de Be-
lém /Pará, conforme descrito na Proposta de Preços (anexo i).
Vigência: 12 meses
Modalidade: contratação direta com base na lei nº 13.303/2016
data de assinatura: 14 de Maio de 2021
Valor Global do contrato: r$ 24.000,00 (Vinte quatro mil reais)
dotação orçamentária: Própria
fonte de recurso: Própria
ordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar
foro: Belém/Pa
assinaturas: Pela Gás do Pará: claudia Bitar e andré Macêdo.
Pela contratada: ana Patrícia ramos araújo.

Protocolo: 658888

eXtrato do coNtrato Nº 003/2021
coMPaNHia de GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
cNPJ: 08.454.441/0001-75
contratante: companhia de Gás do Pará – GáS do Pará
contratado: rM VirTUaliZa oU VirTUaliZa iT
contrato: 003/2021
objeto: contratação de empresa especializada na  prestação de serviço de 
informática, manutenção preventiva semanal, prioridade nas chamadas,
configuração para melhor tráfego de dados na rede, soluções em Backup, 
administração da rede interna como permissões e centralização dos dados, 
segurança básica ou avançadas das informações, instalação de aplicativos 
necessários para empresas como antivírus, aplicativos (Word e Excel), sis-
temas operacionais, entre outros.
Vigência: 12 meses
Modalidade: contratação direta com base na lei nº 13.303/2016
data de assinatura: 14 de Maio de 2021
Valor Global do contrato: r$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
dotação orçamentária: Própria
fonte de recurso: Própria
ordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar
foro: Belém/Pa
assinaturas: Pela Gás do Pará: claudia Bitar e andré Macêdo.
Pelo contratado: ruy de figueiredo Mendonça Neto

Protocolo: 658883

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModalidadE PrEGÃo PrESENcial N º 004/2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto bási-
co de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de Bar-
carena-PA, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência.
aBErTUra: dia 15 de Junho de 2021, às 16:00h, na sede da GáS do
Pará, situada à av. Senador lemos, nº 443, bairro do Umarizal,
cEP: 66050-000, Belém/Pa, telefone (91) 3224-2663.
iNforMaÇÕES: o edital com o seus elementos constitutivos será
fornecido gratuitamente, através de download, no site www.gasdopara.com.
br. No caso de aquisição in loco do Edital, o licitante deverá se dirigir a sede da 
GáS do Pará, à av. Senador lemos, nº 443, bairro do Umarizal, cEP: 66050-
000, Belém/Pa, telefone (91) 3224-2663, em horário de expediente externo 
ou, ainda, solicitado por e-mail gasdopara@gasdopara.com.br.
Belém/Pa, 21 de Maio de 2021. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente.

Protocolo: 658876

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 007/2021
a coMPaNHia dE Gá do Pará torna público aos interessados o resultado 
da licitação realizada no dia 21/05/2021, às 10h00(dez horas), na modali-
dade pregão presencial nº. 003/2021, 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 Belém/Pa, de acordo com 
as especificações do anexo I – Termo de Referencia. EM RAZÃO DO LANCE 
ofErTado ESTar MUiTo SUPErior À ESTiMaTiVa da coMPaNHia, E SEM 
PoSSiBilidadE dE rEdUÇÃo, dEclaraMoS a liciTaÇÃo fracaSSada.
Mas informações https://www.gasdopara.com.br/licitacoes.

Protocolo: 658867

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 74/2021, GaB/iMetroParÁ, 19 de maio de 2021.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 33771 de 02 
de Janeiro de 2019;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 13/07/2012/2015 a servidora JUliENa coNcEiÇÃo dE SoUZa 
SilVa, mat. 288, ocupante do cargo de assistente administrativo, com 
início em 07 de junho de 2021 e término em 08 de julho de 2021.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 19 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 658733
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coNtrato
.

eXtrato coNtrato Nº 018/2021.
dispensa de Licitação nº 013/2021.
objeto: locação de imóvel urbano situado na Br-316, Km 12, nº 3.819, no 
município de Marituba-Pa, cEP 67033-000.
data da assinatura: 18/05/2021.
Vigência: 28/06/2021 a 27/06/2025.
Valor Global anual/estimado: r$288.000,00(duzentos e oitenta e oito mil reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0260 – recursos Prov. de Transferências de convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto atividade: operacionalizações das ações administrativas.
Natureza de despesa: 339039- outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica.
contratado: BElTErra ParTiciPaÇÕES lTda.
Endereço: rod. Br 316, Km 08, nº 1113, Edifício Pleno comercial , 3º an-
dar, sala 308, Bairro centro, cEP 67033-000-ananindeua-Pa.
ordenador: ciNTYa SilENE dE liMa SiMÕES.

Protocolo: 658778

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

Portaria
.

Portaria coNJUNta de desiGNaÇÃo N° 008/2021 – NePMV
o Secretário de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SE-
MaS/Pa), e o diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios 
Verde (NEPMV), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 
rESolVEM:
art. 1º designar a servidora isabel lobato Nobre, matrícula 59308886/2, 
para atuar como fiscal auxiliar do contrato administrativo nº 010/2020/
NEPMV celebrado com a empresa TEcH lEad SErViÇoS E coMÉrcio dE 
iNforMáTica lTda-EPP, que tem como objetivo à contratação de empre-
sa especializada para a execução de serviços de desenvolvimento, manu-
tenção, suporte, atualização tecnológica e documentação de sistemas de 
informação voltados para as necessidades do Programa Municípios Verdes 
com relação ao sistema SiSlaM da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, em substituição a Servidora ricelly luciana 
luz Maia do rosário, matrícula 8001265/3, designada pela PorTaria nº 
003/2021-NEPMV, publicada no doE nº 34.498 de 22/02/2021.
Art. 2. São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: I - Acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato; ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das 
normas, objeto e cláusulas contratuais; iii - registrar todas as ocorrências re-
lacionadas com a execução do contrato; iV - confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a nota fiscal/fatura de pagamento, juntando, inclusive, 
termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado; V - contro-
lar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; Vi - apresentar 
relatórios consolidados sobre a execução do contrato, quando solicitado.
Art. 3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 4. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.5. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 20 de abril de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida - Secretario da SEMaS/Pa
PaUlo PoMBo TocaNTiNS - diretor Geral do NEPMV

Protocolo: 658949

FÉrias
.

Portaria Nº 09/2021-NePMV
o diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, 
no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Estadual n° 
7.756/2013, posteriormente alterada pela lei Estadual nº 8.096/2015, de 01 
de janeiro de 2015 e lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 de outubro de 2016, e 
considerando o disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE: coNcEdEr, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, férias 
regulamentares a servidora Jessyka caroline costa Quaresma, coordena-
dora de recursos Humanos do NEPMV, portadora da matrícula funcional nº 
5935735/4, referente ao período aquisitivo de 06/05/2020 a 05/05/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-Pa, 12 de maio de 2021. PaUlo PoMBo To-
caNTiNS (diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 658791

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

diÁria
.

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: 658622

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

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 178 de 21 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/321565.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir nas PorTarias nº 142/2018, publicada no doE nº 
33.604, de 24/04/2018, e nº 200/2020, publicada no doE nº 34.279, de 
13/07/2020, as servidoras diNEUSa JESUS doS SaNToS foNTES, iden-
tidade funcional nº 57175442/1 ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de infraestrutura – Engenharia Mecânica, e EdilaiNE criSTiNa PaMPlo-
Na MENEZES, identidade funcional nº 55586180/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação 
– Engenharia Sanitária, por alEXaNdrE TEiXEira NEGrÃo, identidade 
funcional nº 54188797/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
e olGa PiNHEiro dE oliVa, identidade funcional nº 5852358/3, ocupan-
te do cargo de coordenador, para comporem a comissão de avaliação e 
Fiscalização do Contrato de Gestão nº 001/2015 firmado entre a Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica – SEcTET e a fundação de ciência e Tecnologia Guamá.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos a data de 18/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 659075

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico n° 001/2021/cPL/dirad/FaPesPa
Processo administrativo: 2020/540601
oBJETo: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
reprografia, cópia e encadernação de documentos, incluindo serviços técnicos 
de manutenção, conservação e reparos, reposição e substituição de peças 
gastas ou mal ajustadas, bem como todos os suprimentos necessários para 
sua utilização, materiais de consumo (papel a4, aspirais, capa, contracapa, 
grampos e tonner, guilhotina e furador de papel entre outros) e 01 (um) 
operador - copista, para reprodução de fotocópias da fundação amazônia 
de Amparo a Estudos e Pesquisas, de acordo com as especificações técnicas 
mínimas e detalhamentos consignados conforme Termo de referência.
diante disto, após análise dos documentos de habilitação, término do prazo 
iNTENÇÃo dE rEcUrSo (art. 44 decreto Estadual n°534/2020) e julga-
mento do juízo de admissibilidade (momento ao qual o Pregoeiro julga a 
manifestação de intenção de recurso feita pela licitante, como procedente 
ou não), conforme item 9.6.6 do Manual do usuário/Pregoeiro - Parte i do 
Ministério do Planejamento e Gestão constatou-se 03 (três) intenções de 
recursos registrada em sistema, sendo que dessas 02 (duas), não apre-
sentou-se plausibilidade das intenções, razão pela qual foram rejeitadas, 
ato continuo, permanencendo a aceitação de uma intenção de recurso, 
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abrindo-se prazo para as alegações referente ao recurso impetrado, sendo 
coNHEcido e NEGado ProViMENTo do recurso em campo próprio do 
sistema comprasnet de forma fundamentada.
Transcorrido o prazo recursal constante em ata Pregão Eletrônico 001/2021, 
o Pregoeiro dEclara a EMPrESa BradoK SolUÇÕES corPoraTiVaS Ei-
rEli no certame em tela no valor de r$ 120.921,60 (cento e vinte mil e 
novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) acima identificada 
VENcEdora do certame licitatório, encaminhando para a autoridade com-
petente para adJUdicaÇÃo e HoMoloGaÇÃo objeto do certame confor-
me dispõem iX, art. 17 do decreto em epígrafe.
Valor acEiTo:
Grupo 01: r$ 120.921,60 (cento e vinte mil e novecentos e vinte e um 
reais e sessenta centavos)
Belém: 21/05/2021
Patrick dos reis
Pregoeiro

Protocolo: 658862

oUtras MatÉrias
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 005/2019 - 
FaPesPa/UNiFessPa
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
fiNalidadE: o presente Termo aditivo tem sua origem no convênio n° 
005/2019 faPESPa/UNifESSPa, que tem por objeto a mútua cooperação en-
tre os partícipes para o fortalecimento dos programas e cursos de pós-gradu-
ação, reconhecidos pela coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – caPES, por meio de concessão de quotas de bolsas de Mestrado 
acadêmico, conforme detalhado no Plano de Trabalho, tem por objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 005/2019 faPESPa/
UNifESSPa, até 17/10/2021;
b) ajuste do item 3. cronograma de Execução do objeto (meta, etapa ou 
fase), do Plano de Trabalho;
c) alteração do caput da cláusula Quinta do convênio nº 005/2019 faPESPa/UNifESSPa;
d) ajuste do item 4. descrição do Plano de aplicação, do Plano de Trabalho;
e) ajuste do item 5. cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
f) alteração da Subcláusula décima Segunda, da cláusula décima Primeira.
daTa dE aSSiNaTUra: 19/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 658889
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2021
ProcessoNº66.784/2021
oBJETo: aquisição de Equipamentos portáteis do tipo Notebook para aten-
dimento da diretoria de Projetos Especiais (dPE) da Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará (ProdEPa o Presidente 
da ProdEPa, no uso de suas atribuições, decide revogar o referido pregão, 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devido o 
edital conter vício insanável, com fundamento
no art. 51, X e no art. 62, da lei nº 13.303/2016, e o art. 109 do rilc.
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
Presidente

Protocolo: 658667

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 012/2018-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/140164
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1 – o contrato n° 012/2018-SEEl tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No MUNicÍPio 
DE URUARÁ/PA, de acordo com as especificações que se encontram enumeradas 
e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de Preços nº 007/2017.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do contra-
to nº 012/2018, por mais 60 (sessenta) dias de vigência.
aSSiNaTUra: 17/05/2021 ViGÊNcia: 18/05/2021 à 17/07/2021
coNTraTada: lEMES & lEMES coNSTrUTora EirEli inscrita no cNPJ/
Mf 18.990.417/0001-04
ordENador dE dESPESa: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 658923

10º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 017/2018-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/128400
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1 – o contrato n° 017/2018-SEEl tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No MUNicÍPio 
DE ITAITUBA/PA, de acordo com as especificações que se encontram enumera-
das e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de Preços nº001/2018.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigên-
cia do contrato, por mais 120 (cento e vinte)  dias, contados a partir do 
término da execução do contrato.
aSSiNaTUra: 14/05/2021 ViGÊNcia: 16/05/2021 à 13/09/2021
coNTraTada: lEMES & lEMES coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
18.990.417/0001-04
ordENador dE dESPESa: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 658937
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 007/2019-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2018/143344
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1 – o contrato n° 007/2019-SEEl tem por objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo E iNSTalaÇÃo dE EQUiPa-
MENTo ESPorTiVo Para o MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia/Pa, 
de acordo com as especificações que se encontram enumeradas e explici-
tadas nos anexos do Edital da Tomada de Preços nº 01/2019.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigên-
cia do contrato, por mais 3 (três) meses de execução do objeto.
aSSiNaTUra: 13/05/2021 ViGÊNcia: 13/05/2021 à 13/08/2021
coNTraTada: W.M. VilHENa PiNTo E cia lTda – ME, inscrita no cNPJ/
Mf 08.871.507/0001-22
ordENador dE dESPESa: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 658970

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 010/2021-seeL
coNtrato Nº 020/2021-seeL Processo Nº 2020/581724
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa Pa coMÉrcio E SErViÇoS GEraiS EirEli.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente instrumento, fundamentado no 
Art. 65, §8º da lei 8.666/93, tem por finalidade a alteração da dotação 
orçamentária necessária ao adimplemento das obrigações assumidas pela 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer-SEEl.
As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras as-
sumidas pela contratante, correrão á conta da seguinte dotação:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 ação: 184339 Pi: 4120008338c
Valor: r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais)
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338e fonte de recursos: 
0301000000 Elemento de despesa: 449052 ação: 184339 Pi: 4120008338e
Valor: r$ 266.799,72 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e noven-
ta e nove reais e setenta e dois centavos)
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: artigo 65, § 8°, da lei n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 21/05/2021.
arliNdo PENHa da SilVa-SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 658955

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº161/2021-seeL, 20 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 04 de Maio de 2021 o gozo de férias por necessidade 
de serviço, da servidora adriEllY dUraNS QUarESMa, matrícula nº5946266/2, 
referente ao exercício 2020/2021, a ser marcado em período oportuno.
ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 658727

secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria
.

Portaria Nº 112/GePs/setUr de 21 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/529655; rESolVE: conce-
der 3 e 1/2 (três e meia diárias) a servidora alESSaNdra PaMPloNa dE 
aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos.oBJ: acom-
panhar visita técnica no Ministério do Turismo na região do Tapajós junto a 
outros órgãos do Governo Federal, para fazer registros fotográficos. DES-
TiNo: Santarém e Belterra/Pa. PErÍodo: 25 a 28/05/2021. alBiNo JoSÉ 
da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 658828
Portaria 111/GePs/setUr de 21 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/536118; rESolVE: conce-
der 1/2 (meia) diária ao servidor carloS EdUardo BUcHElE GorrESEN, 
mat. 5948344/1, diretor de Políticas para o Turismo. oBJ: Visita técnica. 
dESTiNo: Barcarena-Pa. PErÍodo: 21/05/2021. alBiNo JoSÉ da SilVa 
BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 658826
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deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 23/2021/GaB/dPG, de 21 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções previstas no art. 8º, i, Viii e XViii da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando a vasta e notável programação interna 
para a Semana da defensoria Pública, voltada para Membros, Servidores 
e Estagiários desta casa, organizada com excelência pela Escola Superior, 
rESolVE:
art. 1º Elogiar os Servidores Públicos abaixo relacionados, pelo empenho 
e zelo dedicados à organização do evento do dia 19 de maio de 2021, 
qual seja, a cerimônia de concessão da Medalha do Mérito defensorial, do 
Prêmio Benedicto Wilfredo Monteiro, e do Prêmio Servidor Sangue Verde, 
bem como quanto à árdua tarefa de preparação do evento oficial do Dia 
da defensoria Pública: “comemoração ao dia Nacional da defensoria Pú-
blica – ano 2021”, nos dias 20 e 21 de maio de 2021, com a realização e 
transmissão de palestras ministradas sem ônus para a defensoria Pública 
por juristas de grande renome nacional e internacional:rodriGo aYaN 
da SilVa;
1. TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl;
2. SaraH iGrEJa da SilVa;
3. daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEirEdo;
4. PriScilla dE caSTro riBEiro;
5. fEliPE KaUÊ NoroNHa MarQUES;
6. HENdrYcK aYaN BraZ raMoS;
7. EliNaldo oliVEira dE liMa.
Parágrafo único. o presente elogio deve ser assentado no histórico funcio-
nal de cada respectivo servidor, ficando a cargo da Gerência de Gestão de 
Pessoas a adoção das providências necessárias.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658897

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por iTEM.
Número: 012/2021-dPE/Pa
Processo nº: 2021/389510-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o registro de Preços para futura 
aquisição de Equipamentos de informática a serem usados nas ativida-
des diárias da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, 
para atendimento das necessidades desta defensoria Pública, conforme 
condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br 
ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qual-
quer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa 
interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 08/02/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 08/06/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 658829

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 307/2021-GGP-dPG, de 19 de Maio de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/498492, 
que, por necessidade do serviçio público, contém interrupção de férias 
regulamentares. rESolVE: iNTErroMPEr, a contar de 12/05/2021, o 
gozo de férias da defensora Pública BEaTriZ fErrEira doS rEiS, id. 
funcional: 80845729/ 4, referente ao aquisitivo (2020/2021), concedida 
por meio da PorTaria Nº 189/2021-GGP-dPG, de 29/03/2021; publicada 
no doe nº 34.539, de 31/03/2021; com gozo no intervalo 03/05/2021 a 
01/06/2021 – 30 dias. ficando agora os 21 (vinte e um) dias, remanescentes 
da interrupção, para usufruto no período de 01/06/2021 a 21/06/2021.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 658880

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 37.101, de 21 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 o Expediente nº 004894/2021,
r E S o l V E:
TorNar sem efeito, a PorTaria Nº 37.076 de 12-05-2021, publicada no 
doE de 21-05-2021.

Protocolo: 658776

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 10 de março de 2021, tomou as seguintes decisões:

acÓrdÃo N.º 61.357
(Processos n.ºs 50997-2/2019, 51082-5/2019, 51167-9/2019, 51199-
6/2019, 51406-5/2019, 51479-0/2019, 51489-2/2019, 51740-5/2019, 
50175-2/2020 e 50785-0/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
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, deferir os registros dos atos de aposentadoria relativos 
aos processos abaixo identificados:
Processo n. 50997-2/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 2629, de 04/09/2018, em favor de fÉliX fraNciSNco BaTiSTa na 
função de datilógrafo, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n. 51082-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 2761, de 04/09/2018, em favor de MarÍlia GoNÇalVES dE SoUZa, 
no cargo de Servente, ref, i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
Processo n. 51167-9/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 0602, de 21/01/2014, em favor de coSMa caBral dE SoUZa, no cargo 
de auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n. 51199-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 1455, de 29/03/2012, em favor de TErEZiNHa alEXaNdriNa BaHia 
rocHa, no cargo de agente administrativo, ref. 4, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo n. 51406-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 0710, de 17/02/2014, em favor de iroSa daMaScENo ESTUMaNo, no 
cargo de Servente - ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 51479-0/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 2823, de 03/09/2018, em favor de TElMa da SilVa diaS, no cargo de 
auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n. 51489-2/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 2927, de 05/09/2018, em favor de roSiVErT loPES BorGES, na fun-
ção de braçal, lotado na Secretaria de Estado de Transporte;
Processo n. 51740-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n. 
216, de 18/01/2019, em favor de VEra lÚcia dE SoUZa diaS no cargo de 
Professora, classe especial, nível J, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50175-2/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 1627, de 09/07/2019, em favor de iracEMa alVES da coSTa na fun-
ção de Servente, referência i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50785-0/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria aT aP n. 
264, de 04/02/2013, em favor de EroTildES da coSTa daMaScENo no cargo 
de agente de Portaria, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.358
(Processo nº 2019/54466-7)
assunto: rEforMa
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, 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: i - indeferir o registro do ato de reforma consubstanciada na 
Portaria rET nº 0769, de 12/03/2019, em favor do cabo PM fáTiMa dE 
araÚJo SiQUEira; ii – recomendar ao iGEPrEV, a expedição de novo ato 
de reforma excluindo a parcela de auxílio Moradia e a redução do adicio-
nal de inatividade para 20%, segundo artigo 1º, inciso iii do decreto nº 
4439/1986.
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acÓrdÃo Nº. 61.359
(Processos nºs. 2019/53126-8, 2019/53810-0, 2019/53823-
4, 2019/53830-3, 2019/54348-2, 2019/54367-5, 2019/54719-9, 
2019/54739-2, 2020/50017-0 e 2020/50357-6)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: Secretaria de Estado de Educação
relator Vencido: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 2º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍS da cUNHa 
TEiXEira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, 
da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos 
Atos de Admissão de Servidores Temporários, firmados entre a SECRETA-
ria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – Thais ferreira ribeiro, Suelen alves Pe-
nha Gatinho, leilane cristina Pimentel da Silva, eriga cristina Mandes Sou-
za, Priscila raquel do rosário de Souza, daiane roberta dos Santos, rubia 
cristina lopes de andrade, Paulo roberto da Paz Pereira, lucia da costa 
ribeiro, Sharlene Upton Monteíro, aldEaNE VEraS riBEiro PoMPEU, aN-
ToNio MaX liMa da SilVa, fraNclEiSoN PolicarPio fErrEira, ValE-
ria dE aZEVEdo araUJo, BENEdiTo do NaSciMENTo soUSa, GiSEllE 
do carMo PUrEZa loPES, PaBlo PErEira marques, MariNES dE Maria 
riBEiro rodriGUES, NicE cardoSo doS SaNToS, criSTiNa HEi,ENa 
SaNTaNNa dE araGao, diNa claUdia carValHo fErrEira, fErNaNda 
filGUEiraS SilVa, KEiSY Nadia liMa fErNaNdES, JaQUEliNE dE oli-
VEira NoGUEira, aNNa WilMa coElHo SaNToS, carloS alBErTo da 
SilVa SaNTiaGo, GETui,io ViEira lEMoS, iraNildE dE SoUZa diaS, 
rENaTa do rEMEdio BaTiSTa rEiS, dircEU caMPaNHaro, NaracY do 
roSario caMPiNaS NadlEr, raiMUNda marTiNHa MiraNdo SilVEira, 
fraNciSco alBErTiNo riBEiro doS SaNToS, Maria liGia GuiMara-
ES SaNtaNa, ZENilda dE caSTro coSTa, roSa ainda BaTiSTa ViEira, 
fErNaNdo corrEa da coSTa JUNior, roSEMErE Nadir Naiff rodri-
GUES, raQUEl da SilVa PalHETa, adriaNE SilVa MacHado NaSciMEN-
To, HEVErToN JoSE da coSTa MoTa, WilliSoN BrUNo riBEiro fraNK, 
rUaM acaSSio goMES dE piNa, criSTiaNE PiNHEiro Maia, cidilEa 
SaNToS BraNdao, HElEN rodriGuES dE SoUZa, claudENir fErrEira 
alVES, EliaS PorTilHo BarroSo, BEtaNia ViEira dE soUSa, lucY MarY 
doS SaNToS fErrEira, EdilMa PErEira diaS alVES, ElENicE fraN-
ciSco liNHarES doS SaNToS, alESSaNdra raMoS adao, rENaTo do 
Socorro da SilVa loUrENço, JoSiaS carNEiro cErEJa, adriaNa 
PErEira crUZ, KElSoN BarBoZa daMacENo, Maria do Socorro dE 
oliVEira SilVa, .João rodriGUES dE PaUla, SaMYH da SilVa alVES, 
lUiZ GUilHErME cruZ aSSuNção, EliENE alVES dE oliVEira, JUdio-
Mar diaS MorEira, MaUrUZa GoMES da SilVa, WillYaMS doUGlaS 
dE SoUZa E SoUZa, GENiVal fErNaNdES da SilVa, GilSoN carValHo 
fErrEira, rafaEl BarrETo liMa, UBiraJara goMES PErEira, fraNcE-
liNa araUJo SilVa dE oliVEira, dyego Soares de lima, Joao PErEira 
da SilVa filHo, JaQUEliNE da SilVa liMa, PaUlo aNdrE SaNTiaGo cÂ-
Mara, cheila do Socorro SoUZa MarTiNS, JUcilEidE MoNTEiro Sil-
Va, MarcEllUS da SilVa ViTal, MicHaEl do carMo oliVEira, MarcoS 
aNToNio BarroS PiNa juNior, KaThia Maria PErE[ra BaNNacH, thaY-
Nar PiNHEiro loPES, MarENilda oliVEira rodriGUES, ValMicE da 
coNcEicao MacEdo fariaS, cEcilia da SilVa fErrEira, faBio JoSE 
loPES da SilVa, leila Maria rEGo doS SaNToS, aNa cElia foNSEca 
carValHo, TErEZiNHa MoTa coMES, maria do Socorro da SilVa 
fiGUEirEdo, lUcia HElENa MENEZES diaS e diEGo SoUZa TEofilo.

acÓrdÃo N.º 61.360
(Processo nº 51007-2/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia 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, parágrafo único e art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012: 1- deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de 
admissão de servidores temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará – iZaBEl da SilVa MoUrÃo filHa, 
BrUNa da crUZ SilVa, oZiaNE coSTa dE liMa, carliaNE dE oliVEira 
SaNcHES, Maria roZEaNE da crUZ MElo, MoNaYara GoES aNdradE, 
VaNESSa NEVES do NaSciMENTo, GiSEllE GiSElla SoarES GoMES, 
EliSaBETE SoUZa SENa e roSiaNE fUrTado dE SoUZa. 2- recomendar 
à fundação Santa casa de Misericórdia a realização de concurso público 
para provimento de vagas em número necessário à substituição de todos 
os servidores ora analisados.

acÓrdÃo N.º 61.361
(Processo n.º 52937-8/2017)
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, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, i, 
da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do riTcE/Pa, e 
art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do mé-
rito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que trata do 
registro do ato de pensão civil consubstanciado na Portaria PS n.º 868, de 
01/09/2016, em favor de aNa BEaTriZ dE oliVEira MacHado, depen-
dente da ex-segurada Maria do Socorro de oliveira Machado, em virtude 
da maioridade da beneficiária.

acÓrdÃo N.º 61.362
(Processo n.º 51157-4/2020)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo
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 ii e parágrafo único, no art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial consubstan-
ciado no decreto nº 630, de 24/03/2020, em favor de SirlENE fErrEira 
dE liMa e MarcoS ViNÍciUS dE liMa HolaNda, dependentes do cabo 
PM anderson Martins de Holanda.

acÓrdÃo Nº. 61.363
(Processos nºs 2020/51004-0 e 2020/51008-3)
assunto:  adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, 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: 1 - deferir o registro do ato de admissão de servidor 
temporário celebrado entre a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia 
do Pará – oliVia Maria SalGado doS SaNToS, PriScila diaS SoUTo 
liMa, MYSPáH cHaVES aMaral UliaNa, MaYra TaPPEMBEcK BENTES 
doS rEiS, cYlia oliVEira GUEdES PErEira SEriQUE, BárBara aBrEU 
alMEida, carla lENiTa coElHo SiQUEira, araNda NaZarÉ coSTa dE 
alMEida HaBEr, cariNa cardoSo coSTa, YaNa MoNTEZUMa SaNToS, 
GaBriEllE MarQUES NUNES, WaldENiSE aBrEU da SilVa, riTa dE 
caSSia araUJo doNZa, crEUZa da SilVa diaS, dEBora GlEdES da 
coNcEiÇÃo foNTES, Maria floriMar corrEa carValHo, Maria dE 
BElÉM SaNToS da SilVa, EliZaBETH ViEira TaVarES, criSTiNa Maria 
da SilVa laMiNaS e SilVaNa KEllE fiGUEirEdo MoNTEiro; 2 – reco-
mendar à fScMPa que realize concurso público, com a brevidade possível, 
levando em conta as restrições de caráter sanitário, pela ocorrência da 
pandemia.

acÓrdÃo N.º 61.364
(Processo n.º 51285-0/2020)
assunto: rETificaÇÃo dE aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
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 e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de Aposentadoria 
consubstanciado na Portaria rET aP nº 1559, de 08.07.2020, em favor de 
Maria dE loUrdES da coSTa SodrÉ, na função de cozinheira, lotada na 
Secretaria de Estado de assistência e desenvolvimento.

acÓrdÃo Nº. 61.365
(Processos nºs. 2017/52224-4 e 2017/52666-4)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará.
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 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 abaixo identificados:
Processo n.º 2017/52224-4: Pensão civil consubstanciadas nas Portarias 
PS n.º 0116 de 1.2.2017 em favor de JoVENilia SoUSa doS SaNToS, 
dependente do ex-segurado antonio Gomes dos Santos.
Processo n.º 2017/52666-4.: Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 1875 de 1.10.2015 em favor de lUiZ GoNZaGa do carMo E SilVa, 
dependente da ex-segurada Edna costa e Silva.

acÓrdÃo N.º 61.366
(Processo n.º 52279-9/2019)
assunto:  Prestação de contas da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do 
Pará referente ao Exercício financeiro de 2018
responsável: JENiffEr dE BarroS rodriGUES, defensora Pública
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. 
56, inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. JENiffEr dE 
BarroS rodriGUES, defensora Pública-Geral, à época, no valor de r$ 
169.804.611,14 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e quatro mil, 
seiscentos e onze reais e quatorze centavos), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 61.367
(Processo n.ºs 53146-1/2019, 53806-3/2019,
53814-3/2019, 54712-2/2019 e 50015-9/2020)
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 
maioria, 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 – FATIANE SAN-
ToS da SilVa, lariSSa lETÍcia lEiTÃo ViEiTaS VarGaS, SUZiaNE do 
Socorro doS SaNToS, daNiEllE alENcar arariPE SoUZa, fraNciS 
raMoN SaNToS da SilVa, raiNEr rodriGo dE caSTro rodriGUES, 
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MaX TaTSUHiKo MiTSUYa, MarcE aNNaliESE UENo oliVEira, HEllEN 
claricE caMPoS XaViEr, iraNildo coSTa da SilVa, aNa alicE oToNi 
BENTo, GrEiSiEllE GalVÃo ViaNa, WaNdSoN SaNdro rEBElo raMoS, 
JUcilENE alEiXo dE SoUZa, oZaNa BENTo dE caSTro, cláUdia lÚ-
cia GoNÇalVES MoNTEiro, carla rafaEla fErrEira da SilVa, aNa 
lÚcia SoUSa dE SoUZa, carla caValHEiro caValcaNTE, oBEdES dE 
oliVEira PErEira, daNilo dE SoUZa alMEida, aNa cláUdia SoarES 
PErEira, iVo BarBoSa corrÊa, Nadia criSTiNa lEal liMa e fErNaN-
da MoUra VEraS.

acÓrdÃo N.º 61.369
(Processo n.º 50314-2/2009)
assunto: aPoSENTadoria
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 e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado 
na Portaria aP n.º 1558, de 01.08.2008, em favor de Maria dE NaZarÉ 
TENÓrio SaMPaio, na função de Professor assistente Pa-a, ref. i, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.370
(Processos n.ºs 50789-0/2009 e 50826-0/2009)
assunto: aPoSENTadoria
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 e parágrafo único, e 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 50789-0/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3055, de 30.09.2008, em favor de lUcidÉa PoTHEr fUrTado, na 
função de inspetor de alunos, ref. GEP.aNM.809.1, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação; e
Processo n.º 50826-0/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2867, de 01.10.2008, em favor de MarGarida MariaNo floria-
No, na função de Professor assistente Pa-a, ref. i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.368
(Processos n.ºs 50293-3/2009, 50991-0/2009, 50119-8/2019 e 50493-
5/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
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 e parágrafo único, e 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 50293-3/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1793, de 01.08.2008, em favor de ÊMiNa dE fáTiMa aMaral lo-
PES, no cargo de Professor GEP-M-ad-1-401, ref. iV, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo n.º 50991-0/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1763, de 01.08.2008, em favor de Maria NaSciMENTo MoNTEi-
ro, no cargo de agente de Portaria, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação;
Processo n.º 50119-8/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2088, de 13.06.2018, em favor de MariSTEla MoUSiNHo da foN-
SEca, na função de assistente Social, lotada na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda; e
Processo n.º 50493-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2174, de 21.06.2018, em favor de EdiVaNa riBEiro TaVarES, 
no cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na defensoria Pública do 
Estado do Pará.

acÓrdÃo Nº. 61.371
(Processo nº 2019/50148-2)
assunto:  rEforMa
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, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, 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 reforma consubstanciada na Portaria 
rE nº 1579, de 02/08/2010, em favor do cabo PM HÉlio diaS dUarTE, 
pertencente ao efetivo do ccS/QcG.

acÓrdÃo N.º 61.373
(Processo n.º 2019/51066-5)
assunto: aPoSENTadoria
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 art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012: 1- deferir o registro do ato de aposentadoria, consubs-
tanciado na Portaria aP nº 3172, de 3.10.2018, em favor de raiMUNda 

da SilVa PaUlo, na função de agente de Saúde, lotada na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública; 2- Determinar ao IGEPREV que notifique a 
interessada acerca da possibilidade de alteração de enquadramento da 
aposentadoria em regra mais vantajosa, conforme o teor do Prejulgado 
n° 022-TcE/Pa.

acÓrdÃo N.º 61.374
(Processo n.º 52996-9/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
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 i 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 admissão de Pessoal em 
favor de raYaNE SilVa E SilVa, cHarlES da rocHa PErEira, daNiE-
lE criSTiNa da SilVa alMEida, SEBaSTiao corrEa ValENTE, fadia 
liliaN carValHo ViEira, fraNciSco JoSE fErrEira coSTa, EliM dE 
alMEida rodriGUES, MariNaldo SENa da SilVa, faBricio JoSE da 
SilVa ViaNa e ElESoN SilVa da SilVa, aprovados em concurso público 
realizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.

acÓrdÃo N.º 61.375
(Processo n.º 51000-6/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento 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 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará – GUTEMBErG JoÃo BErNardo alVarES, iZa-
BEl criSTiNa fErrEira oliVEira, TaSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, 
MarlENE SoUZa dE araÚJo MaNdES, liNo MacHado JUNior, TaNia 
Maria doS SaNToS, Erica BENTES rodriGUES doS SaNToS, SaMáHia 
riBEiro da SilVa, VicTÓria lariSSa SoUZa ValENTE e aNdrÉ aUGUS-
To GoNÇalVES dE alMEida.

acÓrdÃo Nº. 61.376
(Processos nºs 2019/51621-0, 2019/52605-3 e 2020/50170-8)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador 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 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 os registros dos atos abaixo identificados:
Processo nº 2019/51621-0 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 1630, de 30/07/2010, em favor de iNácio da SilVa PErEira, no 
cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Estado de Transportes;
Processo nº 2019/52605-3 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 796, de 01/07/2010, em favor de fraNciSco PErEira MESSiaS, 
no cargo de auxiliar de campo, lotado na Secretaria de Estado de Trans-
portes;
Processo nº 2020/50170-8 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP 1516, de 23/07/2019, em favor de Maria do Socorro dE oliVEira 
BaTiSTa, na função de agente de Portaria, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.377
(Processos nºs. 51475-6/2017, 53530-4/2017, 53560-0/2017 e 53700-
4/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(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 51475-6/2017 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 2018, de 01/12/2015, em favor de aNa ViToria da SilVa corrEa, 
dependente do ex-segurado Juan Marley correa Viana;
Processo nº 53530-4/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 1341, de 14/06/2011, em favor de JoaNa d arc do carMo SENa, 
rEGiS JUNior BorGES SENa, rEGiaNE BorGES SENa e PaUlo ricardo 
BorGES SENa, dependentes do ex-segurado reges Pereira Borges;
Processo nº 53560-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 1344, de 15/06/2011, em favor de clEUMa fraNcilENE MorEira 
doS SaNToS, WilliSoN MorEira doS SaNToS, JaMillE MorEira doS 
SaNToS, lUciclEia BriTo doS SaNToS e WilSoN BriTo doS SaNToS, 
dependentes do ex-segurado Edilson caldas dos Santos;
Processo nº 53700-4/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0891, de 01/09/2016, em favor de PEdro diaS faVacHo da SilVa, 
dependente da ex-segurada arlete Pinheiro da Silva;
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acÓrdÃo Nº. 61.378
(Processo nº. 2009/50240-1, 2009/50417-8, 2009/50484-8 e 2009/50703-
0)
assunto: aPoSENTadoria
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 (§ 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 fundamento 
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 aposentadoria 
abaixo identificados:
Processo n.º 2009/50240-1: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aT aP nº 0366, de 28.1.2011, em favor de alayse Gomes Barbosa, no car-
go de Socióloga, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
Processo n.º 2009/50417-8: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2101, de 1.8.2008, em favor de Maria Yuri Takano, no cargo de 
Professor GEP-M-ad-1-401, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
Processo n.º 2009/50484-8: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2538, de 1.9.2008, em favor de Maria izabel de Sena chagas, no 
cargo de auxiliar de Enfermagem, ref. B.13.aB.ad-S1B, lotada na Secre-
taria de Estado da Saúde Pública.
Processo n.º 2009/50703-0: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aT aP n.º 0033, de 27.1.2011, em favor de antônia rosimá da costa Silva, 
no cargo de Professora código GEP-M-ad-1-401, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.379
(Processo n.º 51634-4/2019)
assunto: aPoSENTadoria
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 
JUNior (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso ii, parágrafo único, e no art. 35, da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de con-
cessão de aposentadoria consubstanciado na Portaria rET aP n.º 155, de 
11/01/2011, em favor de aNToNio MElo dE MoraES, no cargo de Braçal, 
ref. 01–classe a, lotado na Secretaria de Estado de Transportes.

acÓrdÃo N.º 61.380
(Processos n.ºs 53563-2/2017 e 52661-0/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa 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 da relatora, com fundamen-
to nos arts. 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 n. 53563-2/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 1033, de 05/04/2011, em favor de dioNar rEiS dE SoUZa e EriKa 
BErNNardES rEiS dE SoUZa, dependentes do ex-segurado francisco ca-
rolos Miranda de Sousa;
Processo n. 52661-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 038, de 04/01/2016, em favor de Maria da coNcEiÇÃo fErrEira 
oliVEira, dependente do ex-segurado Jose da Silva oliveira.

acÓrdÃo Nº 61.381
(Processos nºs 2009/50081-4, 2009/50746-0, 2009/50822-6 e 
2009/50927-3)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
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 
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 relativos aos processos 
abaixo discriminados:
Processo nº 2009/50081-4 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº. 2500, de 01/09/2008, em favor de Maria dE JESUS MElo doS aN-
JoS, na função de Professor assistente Pa-B, ref. ii, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo nº 2009/50746-0 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
rET aT aP nº. 1909, de 12/12/2011, em favor de JoSErliNa raiMUNda 
MaUÉS dE MoraES, no cargo de Professora GEP-M-ad-4-401, ref. Vii, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2009/50822-6 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
rET aT aP nº. 3135, de 10/10/2012, em favor de raiMUNda filoMENa 
MiraNda XaViEr, no cargo de Professora assistente Pa-a, ref, i, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2009/50927-3 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aT aP nº. 464, de 31/01/2011, em favor de Maria lUciNa araGÃo dE 
SoUZa, no cargo de Professora, código GEP-M-ad-1 401, ref. X, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.382
(Processos nºs 51241-9/2011, 51787-5/2011, 52229-6/2011 e 52995-
4/2011)
assunto: adMiSSÕES dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
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 e 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 
2012, deferir o registro dos atos de admissão de pessoal em favor de 
Marcia MElo da SilVa, Maria fraNciSca da SilVa MENdoNÇa, SaN-
dra Maria aGUiar dE BarroS, cElia NaZarÉ corrEa PaUla, Maria 
do carMo fErrEira dE MoUra, carloTa KaliNE HENriQUE fErrEira 
da coSTa, lUciaNo NaSciMENTo da coNcEiÇÃo, Maria lUcia fariaS 
da roSa, ElaNa GraciEllE SaNToS alMEida, lUciclEa da SilVa Sil-
Va, EdiNaldo foNSEca do NaSciMENTo, Maria iZoNilda crUZ SoU-
Za, aNdrElE SilVa MacHado, EdSoN dE SoUSa alMEida, NEliNo Go-
MES TraVaSSoS, aNTÔNio Moacir PacHEco cHaVES, doUGlaS dE 
JESUS NEVES, fraNciSca SoUZa do NaSciMENTo, EVaNilda PaiXÃo 
da SilVa, rENi rodriGUES MoUra, JailSoN rEiS doS SaNToS, EliE-
ZEr fErrEira ViaNa, roSiclEia da crUZ rodriGUES, EliZEU coNcEi-
ÇÃo da SilVa, MarY TaVarES da SilVa, JoaNa carla dE araUJo coU-
TiNHo, carloS alBErTo PaNToJa dE SoUSa, ElToN doS SaNToS TaVa-
rES, JESSYca NaSSara doS rEiS NaSciMENTo, Maria GraciElE Ba-
TiSTa dE MENEZES, aNdrEia carValHo BriTo, aNa cloTildE fErrEi-
ra do NaSciMENTo, lUciENE SilVEira afoNSo, raiMUNda MacilENa 
da SilVa dE oliVEira, roSiEli da SilVa NoNaTo, aVila daNTaS doS 
SaNToS, SENira PiNTo dE SoUZa, carMEM NaTaliNa doUrado HUN-
Gria, JoÃo PaUlo PErEira rodriGUES, JoSÉ raiMUNdo PraZErES 
doS SaNToS rocHa, MarcElo do roSário TaVarES, MariSSol raBE-
lo dE alMEida, ciNTHia KarEN MadUro coUTo, aUrilENE roliM 
liMa, roSaNGEla Maria MoraES SilVa, MarlENE oliVEira do carMo 
SoUSa, dElfraNcK dE MElo E SilVa, JoÃo aNdrE da coSTa filHo, 
fEliPE aUGUSTo fErrEira SoarES, aNTÔNio fErNaNdo SoarES PE-
rEira, JoEl GlEiBE PirES, Maria olGa lEal liMa, GElSoN coNcEiÇÃo 
GoNÇalVES doS SaNToS, laUrENir SaNToS PENicHE, NicolaS PiNTo 
alVES, dioNEia dE caSTro SalGado, ZilMa SalES coSTa da SilVa, 
lUZiNETE BraNco dE oliVEira fErrEira, raiMUNdo MarcElo liMa 
rodriGUES, alcioNE corrEa ToUrÃo, MarlY SaNcHES cardoSo, 
EliSÂNGEla SaNToS da SilVa, dENilSoN dE SoUSa rEiS, ValdEMiro 
GoMES da SilVa, daNYS dErQUiaN da SilVa NaSciMENTo, KEllY 
criSTiNa YaMada, PaUlo cEZar raBElo BarBoSa, riTa dE caSSia 
aNdradE dE alMEida, dEUZiaNE SilVa doS SaNToS, Maria iVaNE 
oliVEira MacHado, Márcia aNdrÉia MoNTEiro cÂNcio, JoSÉ MaUro 
TriNdadE raMoS, aldalicE SoUSa da coSTa, EdiNElMa fariaS PE-
rEira, EliaNE MarTiNS fErrEira, MarGarida EliZaBETH doS SaN-
ToS liMa. dorilÉia MElo olEaSTrE, rafaEl loBaTo PoNTES, Wal-
dEir PirES BorGES, GiSlliaNNY cUNHa cardoSo, ViTor HUGo SilVa 
da crUZ, WaGNEr aUGUSTo da SilVa MaTa, liliaN MaGNo doS SaN-
ToS, aNa PaUla GardaSZ riBEiro, EMaNUEl ViTor VirGoliNo dE 
frEiTaS, carla rafaElla dE SoUZa SilVa, NicolE EMaNUEllE rodri-
GUES dE oliVEira, liliaM loUZEiro doS SaNToS SilVa, diEGo HEN-
riQUE rEiS doS rEiS, EliaNE doS SaNToS cardoSo, rENaTa KEllY 
rocHa MacEdo, lUiZ SodrÉ E SilVa JUNior, WaSHiNGToN aNdrEY 
aQUiNo doS SaNToS, KEYlla PolliaNY SaNToS NEri, ofir riBEiro 
da SilVa, aNdErSoN doS PaSSoS da SilVa, MaiSa araUJo da GaMa, 
clEBEr lUiS NEVES JaQUES, rodolfo roNaldo NoBrE oliVEira, TEl-
Ma frEirE doS SaNToS Vilar, adriaNa do Socorro carValHo dE 
NaZarÉ, JaNaiNa BraGaNÇa dE fraNÇa, PaUlo roNaldo GoMES BEN-
TES, aNTÔNio lUiS alMEida dE SoUSa, NiElSoN VEloSo MEdEiroS, 
SaiNT clair adolfo doS SaNToS alVES, EliZÂNGEla SoUSa doS 
SaNToS, florENicE BarBoSa loBaTo, WaldoMiro doMiNGoS coE-
lHo NETo, EdilENE dE NaZarÉ BraGa da SilVa, daNiEl da SilVa oli-
VEira, clEUNilEN rodriGUES TraVaSSoS, iNGrid criSTiNa dUarTE 
cardiaS, MaX EdUardo da SilVa alVarEZ, Ecila raPHaEla BarroSo 
da SilVa, KlEBEr MiraNda MEdEiroS, lEoNidaS aMaral alcaNTara, 
WaGNEr alVES dE MoraiS, PriScila oliVEira raMoS, cariN NEGrÃo 
doS SaNToS, lEda dE fáTiMa MoNTalVÃo da SilVa, EliZaBETE dE 
oliVEira rodriGUES, SErGio MaGNo coSTa liMa, aNTÔNia SHirlEi-
dE do NaSciMENTo fErrEira, VicENTE MarTiNS PoNTES, lEoNardo 
da coNcEiÇÃo da SilVa GoNÇalVES, VEra lUcia ViEira da SilVa, 
ElidiaNE fErrEira dE SoUSa, KaTia cilENE alMEida doS SaNToS, 
PaUlo roBErTo da SilVa PaUla, Maria roZiclEia da TriNdadE oli-
VEira, Maria dE fáTiMa SaBiNo dE oliVEira, SENira da SilVa Soa-
rES, JoSUÉ aGUiar dE SoUSa, oliVia Maria cardoSo dE SoUZa, 
alESSaNdra do NaSciMENTo ValENTE SilVa, HEloiaNa da PaiXÃo 
araUJo, SYGlES doS SaNToS coUTo, dEiJaNiro oliVEira fErrEira, 
Giliard MoNTEiro ModESTo, alEXaNdrE do NaSciMENTo ValENTE, 
MaUro NEGrÃo fariaS, JoÃo aUGUSTo lEiTE fUrTado, HilaroK da 
coSTa E SilVa, aldEci MoNTEiro do roSário, Maria do PErPETUo 
Socorro MEdEiroS GoMES, dioNE KEllE NEVES GoNÇalVES, Maria 
criSTiNa GalUcio caSTro, iracENildo coSTa da SilVa, JarlEaNE 
liMa GalVÃo, alESSaNdro dE SoUSa alMEida, faBriNE doS SaNToS 
rodriGUES, aNa SiMES MarciÃo dE oliVEira, ElaiNE criSTiNE doS 
SaNToS fErNaNdES, Maria riSoNETE doS SaNToS caSTro, BEaTriZ 
doS SaNToS PErEira, rociclEidE SaNToS da SilVa, EdilENa da Sil-
Va PErEira, roSiNETE dE liMa coSTa, aldilEia cirlEY fariaS, dEBo-
ra PErEira dE SaNTaNa, iNEZ GiZaNdra dE SoUSa BENTES, aliNE 
MarcEla SilVa GUiMarÃES, aNa VaNEZa VaScoNcEloS MENEZES, Ma-
dilZa lEal frEiTaS, ZiUNETE fErrEira BarroS, SilVaNa aNdrEa da 
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foNSEca ViEira, dEBora fErrEira MiraNda, roSiENE PErEira Pai-
Va, EliZETE coNcEiÇÃo SilVa loBaTo, idENildE GoMES rEiS, SaNdra 
NoGUEira dE SoUSa, aNaX SoUSa da SilVa, GESiaNE dE oliVEira 
QUEiroZ, roSirENE do carMo SaNToS, roSENildo dE SoUSa SilVa, 
EliENE doS rEiS PEdroSo, EliZElMa roNaY lira doS SaNToS, Mar-
cia roBErTa crUZ da coSTa, aNa NErY liMa dE oliVEira, JoYcE oli-
VEira cHaVES, raYaNE da SilVa BarroS, ZEdEQUiaS oliVEira GUi-
MarÃES, MoSES JoaN GodiNHo diaS, JoElciVaNY SaNToS dE SoUSa, 
EPiloGo aTilaNo ValENTE, GilMar fErNaNdES SilVa, SilVaN carloS 
foNSEca QUEiroZ, Edil SaNToS da SilVa, aNdrE ModESTo dE SoU-
Sa, MaNoEl aUrEo MoraES liMa, ValBEMir MacEdo dE SoUSa, ElToN 
da SilVa diNiS, SilVaNNE coSTa NUNES, JaNiEl arrUda MaToS, 
diorlaNdo MEirElES doS SaNToS, aldo cESar doS SaNToS GUiMa-
rÃES, HUGo odEllEoN BarroSo VaScoNcEloS, EdSoN BrUNo NUNES 
dE SoUSa, GEciValdo da SilVa Maia, daNiEl cliNGEr doS SaNToS 
ValE, riTa rEiS MacEdo, EliNElZa SaNToS PErEira, Maria roSiVa-
Nia SilVa dE aSSiS, roSa da PoNTE SaNToS, EliS coSTa fariaS, Jo-
SiMErE SErrÃo GoNÇalVES, GlaYBE aNTÔNio SoUSa PiMENTEl, Mar-
cilENE araÚJo do NaSciMENTo, EdilENE riBEiro cordoVil, adria-
Na MarcEli da coSTa MoUra, roZaNGEla dE alMEida PESSÔa, aNa 
criSTiNa doS SaNToS PErEira, VaNESSa claUdia BaTiSTa loPES, 
GEdaM PErEira caMPoS da SilVa, coNcEiÇÃo do Socorro NEGrÃo 
GoNÇalVES, JoEdEVaNY SaNToS dE SoUSa, MiriaN daS NEVES foN-
SEca rEiS, JadEr dE liMa TaVarES, MarcoS WilSoN da PaiXÃo PE-
rEira, Karl MarX da SilVa SaNToS, EliZaNGEla dE NaZarÉ cardo-
So faro, cicEro PErEira da SilVa JUNior, aliNE GoNÇalVES dE 
MElo, ZildoMar SilVa dE SoUZa, alEcXaNdEr araUJo alHo dE frEi-
TaS, roBSoN BaNdEira dE MElo TorrES, faBiaNo TEiXEira BEZErra, 
HEllEN faBricia SiQUEira PiNTo, GilMa Marilia dE oliVEira PErEi-
ra, KaTia liMa dE aNdradE, cHriSTiaNE Maria rEGo SoUSa, HEllEN 
PicaNÇo GalUcio, iVaNiTa BENTES SoUSa, JoaQUiM da rocHa BaS-
ToS filHo, JoElEiSE aSSiS cHaVES SoUSa, MaNUEl BENJaMiN MoN-
TEiro liBEral SoUSa, JoSÉ WilliaMS da SilVa ValENTiM, MarcilENE 
do aMaral oliVEira BaEZ, WilSoN lUNa MacHado alENcar, JoÃo 
rENaTo airES MENdoNÇa, diloNEi aUGUSTo rocHa dE frEiTaS, iVo-
NETE SaMPaio MENdoNÇa, PriaMo dE carValHo BraNdÃo, Maria do 
Socorro aParEcida ValE dE SoUZa, diEGo alVES liMa, GiSEli loU-
SEiro coSTa, Marcia Maria XaViEr VEloSo, VaNclEr do ESPiriTo 
SaNTo MiraNda, aNSElMo aUGUSTo fErNaNdES coSTa, aNdSoN 
GlaUBEr Porfirio cardoSo, EliSSoN fariaS, adriaNo SaNToS da 
rocHa, alcENildo faVacHo do NaSciMENTo, HErBErT foNSEca da 
SilVa, lEoNardo Go iTadaNi, ViViaNE SilVa PErEira, daNiEllE NE-
GrÃo carValHo, roSiaNE SErra da SilVa, carloS alBErTo NUNES 
coSTa, clEMilda NaHUM alVES, dHEaNGElliS da SilVa BriTo, flaVio 
da coSTa NEGrÃo, GlEicE daNiElY VEra crUZ dE aTaidE, JoElMa 
NaSciMENTo doS SaNToS, rENilSoN SilVa dE oliVEira, alVaro aU-
GUSTo SoUZa SilVa, roSiNaldo lUiZ da SilVa oliVEira, SHaYENNE 
SUE EllEN Gaia PaES, dioN SaNToS daMaScENo, NaTaliNa ViEira 
NoJoSa, Maria EliETE dE SoUZa SaNToS, licia rEGiNa liMa dE SoU-
Sa, JoSÉ ValdEMir liMa araUJo, BrENo aUGUSTo Garcia SalES, fa-
Bio aNdrE doS SaNToS riBEiro, roSEaNE rEiS daMaScENo, lUiS 
carloS da SilVa araUJo filHo, coNcEiÇÃo alVES da SilVa, roNil-
SoN liMa dE oliVEira, TaciaNa alVES doS rEiS, aNTÔNio aNdErSoN 
Porfirio MoNTEiro, KEila rEGia aMoriM SaNTaNa SaMPaio, carloS 
alfrEdo PiNHEiro alVES, HENdErSoN MoNTEiro raMoS, MarloN ca-
raVEla doS aNJoS, roSaNGEla do Socorro fErrEira ModESTo, 
lUaN JoSÉ SilVa rEMiGio, MaUro daMaScENo BorGES e KlEBEr El-
Pidio fariaS dE SoUSa, aprovados em concurso Público realizado pela 
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.

acÓrdÃo Nº. 61.383
(Processos nºs. 2019/51260-5, 2019/51272-9 e 2019/53237-3)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador 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 fundamento 
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 aposentadoria 
abaixo identificados:
Processo n.º 2019/51260-5: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n. 2469, de 3.9.2018, em favor de rosana de Souza leão, no cargo de 
auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
Processo n.º 2019/51272-9: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3345, de 18.10.2018, em favor de roSaliNda ESPiNdola NErY, 
na função de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde 
Pública.
Processo n.º 2019/53237-3: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 26, de 18.3.2019, em favor de Maria clotildes campos, no cargo de 
agente de Portaria, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.384
(Processo n.º 53849-3/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa

formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(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 i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servi-
dor temporário firmado ente a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e 
caSSia dE JESUS MUNiZ MElo.

acÓrdÃo N.º 61.385
(Processo n.º 50058-9/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
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, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento 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 do ato de admissão de 
Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA-
ÇÃo e lENiValdo TXEBUarE KaraJa.

acÓrdÃo Nº. 61.386
(Processo nº 2020/50160-6)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
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, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso ii e parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria con-
substanciada na Portaria aP nº 1621, de 09/07/2019, em favor de NaZarÉ 
EUGÊNia da SilVa SaNToS, na função de Servente, lotada na fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará.

acÓrdÃo Nº. 61.387
(Processos nºs. 51210-5/2017, 51293-2/2017, 52701-1/2017 e 52774-
7/2017)
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 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. 71, iii, da constituição federal, no art. 116, iii, da constituição 
Estadual e no art. 1º, iii, “b”, da lei complementar nº 81/2012, deferir os 
registros dos atos referentes aos processos abaixo discriminados:
Processo nº 51210-5/2017 - Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 1.639, de 01/07/2014, em favor de JUraNdir PaUlo dE SoUSa SaN-
ToS, dependente da ex-segurada raimunda Santana Pereira dos Santos;
Processo nº 51293-2/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 2160, de 01/09/2014, em favor de raiMUNda doS aNJoS SoUSa fa-
riaS, dependente do ex-segurado Manoel domingos oliveira farias;
Processo nº 52701-1/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0057, de 02/01/2017, em favor de roSaNa Maria PiNTo dE alMEida, 
dependente do ex-segurado raimundo Saraiva de almeida;
Processo nº 52774-7/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
nº 0202, de 01/03/2017, em favor de carMEN lUcia SErra TiTaN, de-
pendente do ex-segurado claudio cesar Toutonje Titan.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 085/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor SANTO 
PErEira dE oliVEira (cPf: 111.007.702-59) Prefeito à época, na pes-
soa do seu advogado dr. ENocK da rocHa NEGrÃo – oaB/Pa 12.363 
(cPf: 608.136.872-68), de que no dia 26.05.2021, às 09h30min, o Plená-
rio deste Tribunal julgará na Sessão Virtual o Processo nº. 530133/2007, 
que trata da Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
PlacaS, em face do convênio SEPof nº 208/2006, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- 
a c/c o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 21 de maio de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 657156
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resoLUÇÃo Nº 19.269
(Processo nº Tc/516803/2021)
dispõe sobre a gestão do conteúdo dos Portais internet, Transparência e 
intranet do Tribunal de contas do Estado do Pará, institui o comitê Gestor 
dos Portais (cGP) e dá outras providências.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando os Portais internet, Transparência e intranet serem canais 
essenciais para a divulgação e comunicação com o público externo e in-
terno;
considerando a necessidade de manter atualizados os conteúdos dos Por-
tais internet, Transparência e intranet, zelando pela imagem institucional 
desta corte de contas;
considerando a necessidade de estabelecer regras para publicação de no-
vos conteúdos nesses ambientes;
considerando a necessidade de disciplinar as responsabilidades pela ma-
nutenção e atualização dos conteúdos dos Portais internet, Transparência 
e intranet;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata 
nº.5.770, desta data;
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica instituído o comitê Gestor dos Portais (cGP) do TcE-Pa, órgão 
colegiado de natureza consultiva e deliberativa, de caráter permanente, 
com a finalidade de coordenar as atividades relacionadas à atualização dos 
Portais internet, Transparência e intranet, doravante denominados sim-
plesmente de Portais, bem como auxiliar e orientar as unidades quanto aos 
aspectos pertinentes aos conteúdos a serem publicados.  
Art. 2º Para fins do disposto nesta resolução, entende-se:
i- Portal internet: conjunto de páginas web abrangendo todo o conteúdo 
disponibilizado no site institucional para o público externo (jurisdicionados 
e sociedades em geral), bem como os hotsites desenvolvidos para divulga-
ção de temas específicos;
ii- Portal da Transparência: conjunto de páginas web com o objetivo de 
disponibilizar de forma ativa para a sociedade informações visando atender 
as normas vigentes relativas à transparência da gestão pública;
iii- Portal intranet: conjunto de páginas web exclusivamente de interesse 
do público interno e acesso restrito aos conselheiros, conselheiros substi-
tutos, servidores do TcE-Pa e demais pessoas previamente autorizadas; 
iV- arquitetura da informação: conteúdos organizados em um portal com 
informações estruturadas e relacionadas por meio de links que permitem 
a navegação entre as páginas, priorizando aspectos de usabilidade, impor-
tância e coerência para o usuário; e
V- identidade visual: conjunto de elementos que representam visualmente 
o TcE-Pa e os produtos de comunicação dele decorrentes.
art. 3º compete ao comitê Gestor dos Portais (cGP):
i- gerenciar o conteúdo dos Portais, assegurando a permanente atualiza-
ção das informações constantes nos mesmos;
ii- estabelecer um Manual de Procedimentos para Padronização dos Portais 
visando definir os critérios para publicação, a coerência e a adequação dos 
conteúdos a fim de manter a arquitetura da informação em conformidade 
com a taxonomia definida;
iii- estabelecer um Manual de identidade Visual dos Portais visando a 
orientação, harmonização e padronização dos aspectos relacionados ao de-
sign dos portais, definindo diretrizes para banners eletrônicos, logomarcas, 
gráficos, imagens, símbolos, cores e demais elementos visuais, estéticos 
e gráficos; 
IV- avaliar se o conteúdo e o material gráfico, produzido de forma descen-
tralizada, está em conformidade com o estabelecido nos manuais;
V- analisar a natureza, a fidelidade, a integridade e a viabilidade dos con-
teúdos a serem publicados, bem como decidir sobre a pertinência e priori-
dade destes conteúdos;
VI- identificar a localização adequada para a inserção de conteúdo, garan-
tindo a estrutura de navegação definida na arquitetura de informação para 
esses Portais; 
Vii- indicar unidades responsáveis pela gestão e atualização de conteúdo, 
demandando a estas o compromisso da permanente atualização das infor-
mações, inclusive estabelecendo prazos para atualização de forma tem-
pestiva e o encaminhamento de conteúdo quando solicitado, bem como 
sugerir procedimentos e rotinas a serem adotados pelas unidades para o 
mesmo propósito;
Viii- deliberar em qual Portal determinado conteúdo deverá ser publicado, 
bem como o tempo de permanência dos conteúdos em destaques ou de 
natureza temporária; e
IX- desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade.
art. 4º integram o cGP:
i- um representante da Presidência;
ii- um representante da Secretaria de Tecnologia da informação;
iii- um representante da ouvidoria;
iV- um representante da Secretaria de controle interno; e
V- um representante da assessoria de comunicação e relações Públicas.
§ 1º cada membro titular deve ter um suplente;
§ 2º os dirigentes das unidades que compõem o cGP são responsáveis por 
indicar os membros titulares e suplentes;
§ 3º o cGP é coordenado pelo representante titular da Presidência, na 
ausência deste assumirá o seu suplente e na sua ausência o representante 
da Setin;
§ 4º ato da Presidência designará os membros titulares e suplentes.
art. 5º as reuniões do cGP serão convocadas pelo coordenador, de ofício, 
ou a pedido de qualquer membro.
§ 1º Em função da matéria a ser tratada, o coordenador do cGP poderá 
convocar representantes de outras unidades para participar como colabo-
rador de reuniões do comitê;

§ 2º o quórum para deliberação do cGP é de (03) três membros, e as 
decisões por maioria simples;
§ 3º as pautas e as atas das reuniões serão publicadas no portal intranet 
do TcE-Pa.
art. 6º compete ao coordenador do cGP:
i- representar e coordenar o cGP;
ii- elaborar a pauta e convocar as reuniões;
iii- convocar servidores para participarem das reuniões como colabora-
dores; e
iV- submeter propostas do cGP à Presidência.
art. 7º compete à Secretaria de controle interno (Secin) examinar de 
forma contínua a necessidade de atualização, revisão e correção das in-
formações disponíveis e promover a fiscalização da execução efetiva das 
mesmas.
art. 8º compete a Secretaria de Tecnologia da informação (Setin) o apoio 
ao que se refere aos aspectos técnicos da área de Ti.
art. 9º a competência do cGP restringe-se à manutenção dos Portais de-
senvolvidos e publicados, não cabendo qualquer alteração que modifique a 
arquitetura da informação e/ou a identidade visual dos mesmos.
art. 10. Para o desenvolvimento de projetos de novos portais, bem como 
alterações na arquitetura da informação e/ou identidade visual dos portais 
publicados, deve ser instituído grupo de trabalho específico com a partici-
pação das unidades do TcE-Pa relacionadas ao tema.
art. 11. os casos omissos serão dirimidos pelo cGP.
art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 19 de maio de 2021.

resoLUÇÃo Nº 19.270
(Processo nº Tc/005227/2021)
dispõe sobre a autorização plenária para a celebração de acordo de 
cooperação Técnica com o Tribunal regional Eleitoral do Pará e o Tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando o que dispõe o art. 12, inciso ii, alínea “b” do riTcE;
considerando o parecer nº 217/2021 da Procuradoria deste Tribunal de 
contas do Estado do Pará, manifestando-se favorável à celebração;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.770, desta data;
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica autorizada a Presidência a celebrar acordo de cooperação 
Técnica com o Tribunal regional Eleitoral do Pará (TrE/Pa) e o Tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará (TcM/Pa), visando à troca 
de conhecimentos técnicos, o compartilhamento de custos relacionados 
às ações de capacitação de servidores que sejam de comum interesse, o 
compartilhamento de aspectos logísticos (prédios e outros que se fizerem 
necessários), mediante a manifestação de intenção e o efetivo registro em 
processos administrativos a serem tramitados no âmbito de cada órgão.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 19 de maio de 2021.

resoLUÇÃo Nº 19.271
(Processo nº 51748-2/2019)
arquivamento e Baixa. autuação indevida. destaque orçamentário.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando as manifestações da Secretaria de controle Externo e do 
Ministério Público de contas;
considerando o despacho do Excelentíssimo Senhor conselheiro luís da 
cunha Teixeira, no qual acompanha as manifestações constantes dos autos 
e determina o arquivamento e baixa do processo, tendo em vista a autua-
ção indevida, autorizando o desentranhamento e devolução da documen-
tação ao remetente;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.770, desta data;
rESolVE,   unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento e baixa dos sistemas do Processo 
nº 51748-2/2021, tendo em vista a autuação indevida, com o desentra-
nhamento e devolução da documentação ao remetente, tendo em vista 
tratar-se de mero destaque orçamentário.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 19 de maio de 2021.

ato Nº 83
altera o regulamento da ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do 
Pará (ato nº 74/2016).
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 29, parágrafo único, da lei orgânica do 
Tribunal de contas do Estado do Pará (lei complementar Estadual nº 81, 
de 26 de abril de 2012);
coNSidEraNdo o disposto no art. 40, do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará (ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012);
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a 
lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd);
coNSidEraNdo a recomendação constante no relatório do Grupo de Tra-
balho constituído pelas Portarias nº 36.302, de 8/10/2020, e nº 36.403, de 
18/11/2020, ambas da Presidência do TcE-Pa, que aponta a necessidade 
de indicação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais no âmbito 
deste Tribunal em atendimento ao art. 41 da lGPd;
coNSidEraNdo a manifestação da Presidência constante da ata nº 5.770, 
desta data,
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rESolVE ProMUlGar unanimemente o seguinte aTo:
art. 1º o regulamento da ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, aprovado pelo ato nº 74, de 1º de novembro de 2016, e alterado 
pelo ato nº 78, de 5 de julho de 2018, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“art. 2º ...........................................................................................
......................................................................................................
VII – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável;
Viii – titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 
objeto de tratamento;
iX – incidentes de segurança com dados pessoais: qualquer evento adver-
so, confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança de 
dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que 
resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer for-
ma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasio-
nar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais.” (Nr)

“art. 3º ...........................................................................................
i – .................................................................................................
.............
c) pedidos de acesso à informação, formulados nos termos da lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 e da resolução nº 18.806/2016 ou da 
lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
......................................................................................................
ii – ................................................................................................
......................................................................................................
XiV – atuar como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, no âm-
bito do Tribunal de contas do Estado do Pará, nos termos do art. 5º, Viii, 
da lei nº 13.709/2018, tendo como atividades:
a) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimen-
tos e adotar providências;
b) receber comunicações da autoridade Nacional de Proteção de dados – 
aNPd (art. 55-a, da lei nº 13.709/2018) e adotar providências;
c) orientar os servidores e os colaboradores do Tribunal a respeito das prá-
ticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
d) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares;
e) receber das unidades do Tribunal informações relativas aos incidentes 
de segurança com dados pessoais.
XV - desempenhar outras funções que lhe forem atribuídas por deliberação 
do Tribunal Pleno.” (Nr)

“art. 15. as demandas serão recebidas na forma de pedido de acesso à 
informação quando formuladas nos termos da lei nº 12.527/2011 e da 
resolução nº 18.806/2016 ou da lei nº 13.709/2018.
..............................................................................................” (Nr)
“art. 18. ............................................................................
§ 1º ......................................................................................
I – 05 (cinco) dias, em se tratando de demanda classificada nos incisos III, 
iV, V, Vi, Vii ou X do art. 9º;
................................................................” (Nr)
art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 19 de maio de 2021.

aNeXo - ato Nº 74 (*)
(com as alterações dos atos nºs 78 de 05.07.2018 e 83 de 19.05.2021)
rEGUlaMENTo da oUVidoria do TriBUNal dE coNTaS 
do ESTado do Pará
caPÍtULo i
FiNaLidade e coMPetÊNcia
art. 1º a ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do Pará, instituída pelo 
art. 29, da Lei Complementar nº 081/2012, tem por finalidade assegurar 
a participação do cidadão no controle externo da administração pública e 
contribuir para o aprimoramento do processo de gestão do Tribunal e dos 
órgãos e entidades a ele jurisdicionados. 
art. 2º Para efeito deste ato, considera-se:
i - demanda: toda manifestação apresentada ao Tribunal por meio dos 
canais de comunicação da ouvidoria;
ii - demandante: pessoa, natural ou jurídica, que venha a apresentar de-
manda à ouvidoria do Tribunal;
iii - manifestação da unidade competente: resposta fornecida pela unida-
de competente, à ouvidoria, em razão de uma demanda;
iV - unidade competente: unidade da estrutura organizacional do Tribunal, 
com atribuições relacionadas ao objeto da demanda apresentada.
V - usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou 
potencialmente, de serviço público;
Vi - serviço público: atividade administrativa ou de prestação direta ou 
indireta de serviços à população, exercida pelo Tribunal de contas do Es-
tado do Pará; 
(*) incisos V e Vi incluídos pelo ato nº 78 de 05.07.2018
VII – dado pessoal:  informação  relacionada  a pessoa natural identificada 
ou identificável;
Viii – titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 
objeto de tratamento;
iX – incidentes de segurança com dados pessoais: qualquer evento ad-
verso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança 
de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito 
que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qual-
quer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam 
ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais.
(*) incisos Vii, Viii e iX incluídos pelo ato nº 83 de 19.05.2021

art. 3º compete à ouvidoria:
i - receber, registrar, analisar e encaminhar, quando for o caso, às unidades 
competentes do Tribunal:
a) sugestões de melhoria, elogios, críticas ou reclamações, solicitações 
de providências e esclarecimentos sobre serviços prestados pelo Tribunal;
(*) alínea “a” com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
b) solicitações de orientação técnica sobre matéria referente à área de 
atuação do Tribunal;
c) pedidos de acesso à informação, formulados nos termos da lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 e da resolução nº 18.806/2016 ou da 
lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
(*) alínea “c” com redação alterada pelo ato nº 83 de 19.05.2021
d) denúncias ou comunicações de indícios de ilegalidade ou irregularidade 
em serviço prestado pelo Tribunal, ou na atuação de autoridade, de servi-
dor, de estagiário, de terceirizado, de contratado do Tribunal ou de agente 
público jurisdicionado ao Tribunal;
(*) alínea “d” com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
II - requisitar informações e documentos das unidades competentes e fixar 
prazo para o atendimento;
iii - acompanhar o trâmite das demandas junto às unidades competentes;
iV - responder ao demandante, de forma parcial ou conclusiva, adotando, 
preferencialmente, o mesmo canal de comunicação utilizado para a formu-
lação da demanda;
V - manter instalações físicas apropriadas para o adequado atendimento 
ao cidadão;
Vi - manter ativos e atualizados todos os canais de comunicação;
Vii - divulgar, junto à sociedade, a sua missão, seus serviços e canais de 
comunicação como instrumento de controle social;
Viii- manter sistema informatizado contendo as demandas recebidas e as 
manifestações das unidades competentes; 
iX - propor a adoção de medidas, objetivando:
a) o aprimoramento dos serviços prestados pelo Tribunal;
b) a melhoria dos processos de trabalho do Tribunal;
c) a prevenção, a correção de falhas e omissões por parte dos responsáveis 
pela prestação do serviço;
X - promover o intercâmbio de informações com órgãos congêneres, em 
especial, os pertencentes aos Tribunais de contas;
Xi - produzir, de forma individualizada, estatísticas indicativas do nível de 
satisfação dos usuários com os seus serviços e com os serviços prestados 
pelo Tribunal;
(*) inciso Xi com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
Xii - planejar, executar e gerir programas e/ou projetos, junto à sociedade 
civil organizada, visando o controle social;
Xiii - apresentar ao Presidente os relatórios de suas atividades e o rela-
tório de gestão relativo às manifestações encaminhadas por usuários de 
serviços públicos;
(*) inciso Xiii com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
XiV – atuar como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, no âm-
bito do Tribunal de contas do Estado do Pará, nos termos do art. 5º, Viii, 
da lei nº 13.709/2018, tendo como atividades:
a) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimen-
tos e adotar providências;
b) receber comunicações da autoridade Nacional de Proteção de dados – 
aNPd (art. 55-a, da lei nº 13.709/2018) e adotar providências;
c) orientar os servidores e os colaboradores do Tribunal a respeito das prá-
ticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
d) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares;
e) receber das unidades do Tribunal informações relativas aos incidentes 
de segurança com dados pessoais.
(*) inciso XiV com redação alterada pelo ato nº 83 de 19.05.2021
XV - desempenhar outras funções que lhe forem atribuídas por deliberação 
do Tribunal Pleno.
(*) inciso XV incluído pelo ato nº 83 de 19.05.2021
caPÍtULo ii
direÇÃo
art. 4º a ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do Pará será coorde-
nada por um conselheiro, na forma do disposto pela lei orgânica e pelo 
regimento interno do Tribunal.
§ 1º o ouvidor será auxiliado, nas atividades técnicas e administrativas da 
Unidade, pelo diretor da ouvidoria.
§ 2º Cabe ao Ouvidor a indicação do Diretor da Ouvidoria, para fins de 
nomeação pelo Presidente.
art. 5º compete ao diretor da ouvidoria, sob a direção do ouvidor:
i - elaborar e implementar o Plano de ação da ouvidoria, em consonância com 
os objetivos e metas estabelecidos no Planejamento Estratégico do Tribunal;
ii - monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar os resulta-
dos alcançados, por meio de indicadores de desempenho;
iii - gerenciar as atividades da ouvidoria;
iV - coordenar e controlar os recursos humanos, materiais e patrimoniais 
da ouvidoria;
V - definir rotinas e procedimentos de trabalho e propor normas e manuais 
referentes a atuação da ouvidoria;
Vi - propor, à Secretaria de Gestão de Pessoas, ações de capacitação dos 
servidores da ouvidoria;
Vii - acompanhar os processos de desenvolvimento e implantação de sis-
temas informatizados pertinentes às atividades da ouvidoria;
Viii - receber servidores e visitantes, providenciando a recepção das de-
mandas formuladas;
iX - providenciar o atendimento das demandas recebidas pela ouvidoria, 
solicitando informações ou documentos às unidades competentes do Tribu-
nal, e encaminhando resposta aos demandantes;
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X - recepcionar, tramitar, acompanhar, controlar, baixar e arquivar pro-
cessos e demais documentos expedidos e recebidos, de âmbito interno e 
externo, de interesse da ouvidoria;
XI - executar os serviços de representação e de confiança do Ouvidor;
Xii - elaborar os relatórios da ouvidoria;
Xiii - desempenhar outras funções que lhe forem atribuídas por determi-
nação do ouvidor ou por deliberação do Tribunal Pleno.
art. 6º o Presidente colocará à disposição do ouvidor os servidores solici-
tados e considerados necessários ao funcionamento da ouvidoria, no limite 
máximo de 03 (três), sem prejuízo da indicação para o cargo comissionado 
a que se refere o § 1º, do art. 4º.
caPÍtULo iii
FUNcioNaMeNto
art. 7º a ouvidoria receberá as demandas por meio dos seus canais de 
comunicação:
i - Portal TcE-Pa, ouvidoria on-line e e-Sic; 
ii - e-mail;
iii - correspondência;
iV – telefone;
V - atendimento presencial;
Vi - caixa coletora.
art. 8º Todas as demandas apresentadas à ouvidoria serão registradas 
em sistema informatizado de gerenciamento de dados, onde receberão 
numeração própria, permitindo o acompanhamento de sua tramitação por 
parte do demandante. 
Parágrafo único. o sistema deverá possibilitar o gerenciamento das de-
mandas, a emissão de relatórios gerenciais e o controle de prazos.
Art. 9º As demandas apresentadas à Ouvidoria serão classificadas nos se-
guintes tipos:
i - sugestão;
ii - elogio;
iii - crítica ou reclamação;
iV - esclarecimento;
V - solicitação de providência;
Vi -  orientação técnica;
Vii - pedido de acesso à informação;
Viii - comunicação de irregularidade;
iX - denúncia;
X - outra, quando não classificada de acordo com os tipos previstos nos 
incisos anteriores.
(*) inciso V com redação alterada e renumeração dos incisos processada 
pelo ato nº 78 de 05.07.2018
art. 10. as demandas serão recebidas na forma de sugestão quando apre-
sentarem ideia ou proposta relativa:
i - ao aprimoramento dos serviços prestados pelo Tribunal;
ii - à melhoria dos processos de trabalho do Tribunal;
iii - à prevenção, a correção de falhas e omissões durante a prestação dos 
serviços ou no curso dos processos de trabalho.
art. 11. as demandas serão recebidas na forma de elogio quando apre-
sentarem apreço, reconhecimento ou satisfação decorrente de um serviço 
prestado ou da atuação do Tribunal ou de seu servidor, quando no exercício 
de suas funções. 
(*) art. 11 com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
art. 12. as demandas serão recebidas na forma de crítica ou reclamação 
quando expressarem insatisfação, desagrado ou protesto decorrente de 
um serviço prestado ou da atuação do Tribunal ou de seu servidor, quando 
no exercício de suas funções. 
(*) art. 12 com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
art. 13. as demandas serão recebidas na forma de esclarecimento quando 
solicitarem explicação acerca de um serviço prestado pelo Tribunal ou so-
bre o seu funcionamento. 
(*) art. 13 com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
art. 13-a. as demandas serão recebidas na forma de solicitação de provi-
dência quando constituídas por requerimento de adoção de providência por 
parte do Tribunal, relativa a serviço por ele prestado. 
(*) art. 13-a incluído pelo ato nº 78 de 05.07.2018
art. 14. as demandas serão recebidas na forma de orientação técnica 
quando tratarem de pedido de orientação sobre matéria referente à área 
de atuação do Tribunal.
§ 1º a orientação técnica será realizada mediante a indicação de jurispru-
dência pertinente e estará isenta de qualquer conteúdo normativo, con-
sistindo em simples sugestão ao demandante, não se constituindo, em 
hipótese alguma, em pré-julgamento de tese.
§ 2º a orientação técnica não se confunde com a consulta prevista na lei 
orgânica do Tribunal.
art. 15. as demandas serão recebidas na forma de pedido de acesso à 
informação quando formuladas nos termos da lei nº 12.527/2011 e da 
resolução nº 18.806/2016 ou da lei nº 13.709/2018.
(*) caput do art. 15 com redação alterada pelo ato nº 83 de 19.05.2021
§ 1º o pedido de acesso à informação deve observar os procedimentos e 
requisitos dispostos no regimento interno do Tribunal e em ato normativo 
próprio. 
§ 2º os pedidos de acesso à informação que não atenderem os requisitos 
estabelecidos nos normativos citados no parágrafo anterior serão arquiva-
dos, sem apreciação.
art. 16. as demandas serão recebidas na forma de comunicação de irregu-
laridade quando versarem sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade 
em serviço prestado pelo Tribunal, ou na atuação de autoridade, servidor, 
estagiário, terceirizado, contratado do Tribunal ou de agente público a ele 
jurisdicionado. 
(*) art. 16 com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018

§ 1º as demandas recebidas na forma de comunicação de irregularidade 
serão classificadas em:
i - comunicação de irregularidade interna: quando trouxerem informações 
acerca de suposta ilegalidade ou irregularidade cometida por autoridade, 
servidor, estagiário, terceirizado ou contratado do Tribunal;
ii - comunicação de irregularidade externa: quando trouxerem informa-
ções acerca de suposta ilegalidade ou irregularidade praticada por jurisdi-
cionado do Tribunal, que possa ensejar procedimentos para a apuração dos 
fatos, de acordo com as prerrogativas do Tribunal, inscritas no inciso iV, do 
art. 116, da constituição Estadual e na lei orgânica do Tribunal.
§ 2º as comunicações de irregularidades recebidas pela ouvidoria serão 
encaminhadas, por despacho do ouvidor, à unidade competente.
§ 3º constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, a unidade 
competente submeterá o feito ao Presidente, ao corregedor ou ao relator, 
como representação, nos termos do regimento interno do Tribunal.
§ 4º ausentes os indícios de ilegalidade ou irregularidade, a unidade com-
petente submeterá o feito ao Presidente, ao corregedor ou ao relator com 
proposta de arquivamento.
§ 5º a unidade competente deverá informar o teor de sua conclusão à 
ouvidoria, que dará ciência ao demandante.
§ 6º Quando a comunicação de irregularidade trouxer informações acerca 
de suposta ilegalidade ou irregularidade cometida por autoridade, servidor, 
estagiário, terceirizado ou contratado do Tribunal, em conjunto com juris-
dicionado, que possa ensejar procedimentos para a apuração dos fatos, de 
acordo com as prerrogativas do Tribunal, inscritas no inciso iV, do art. 116, 
da constituição Estadual e na lei orgânica do Tribunal, esta será desmem-
brada em duas ou mais objetivando a apuração.
art. 17. as demandas serão recebidas na forma de denúncia quando aten-
derem aos requisitos formais de admissibilidade previstos no regimento 
interno do Tribunal ou no regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
civis da administração direta, das autarquias e das fundações Públicas do 
Estado do Pará.
§ 1º Por despacho do Ouvidor, para verificação das formalidades regimen-
tais e decisão quanto à admissibilidade de seu processamento, as denún-
cias serão encaminhadas ao Presidente o qual poderá adotar providências 
urgentes e prévias que julgar necessárias. 
(*) §1º com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
§ 2º Admitida a denúncia, a Ouvidoria deverá ser notificada para que possa 
dar ciência ao demandante .
(*) §2º com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
§ 3º as demandas não admitidas como denúncia serão tratadas como co-
municação de irregularidade e encaminhadas, por despacho do ouvidor, à 
unidade técnica competente para a devida verificação. 
(*) §3º inserido pelo ato nº 78 de 05.07.2018
art. 18. as demandas recebidas pela ouvidoria, após o respectivo registro, 
serão, conforme o caso, enviadas às unidades competentes do Tribunal, 
com a indicação expressa das providências a serem tomadas, cujo prazo 
de atendimento será de 10 (dez) dias. 
(*) art. 18 “caput” com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
§ 1º a pedido da unidade competente, em função da complexidade da 
demanda, o ouvidor poderá ampliar o prazo inicial em até:
I – 05 (cinco) dias, em se tratando de demanda classificada nos incisos III, 
iV, V, Vi, Vii ou X do art. 9º;
(*) inciso i com redação alterada pelo ato nº 83 de 19.05.2021
II - 08 (oito) dias, em se tratando de demanda classificada nos incisos VIII 
ou iX do art. 9º.
(*) inciso ii com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
§ 2º as unidades competentes darão caráter preferencial ao atendimento 
das demandas oriundas da ouvidoria, responsabilizando-se seus dirigentes 
pela observância dos prazos estipulados neste ato.
§ 3º O descumprimento injustificado do prazo fixado para resposta às de-
mandas oriundas da ouvidoria ocasionará a comunicação do fato à Presi-
dência e ao corregedor para as providências cabíveis.
art. 19. Na hipótese de demanda que, embora apresentada à ouvidoria 
deste Tribunal, tenha como destinatário outro órgão ou entidade, ao seu 
autor será indicado o encaminhamento mais adequado para o seu atendi-
mento.
Art. 20. As demandas insuficientemente formuladas deverão ser comple-
mentadas no prazo de 03 (três) dias, contados da data em que a ouvidoria 
solicitar a complementação de informação. .
(*) art. 20 “caput” com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
§ 1º O prazo de atendimento da demanda ficará suspenso até o recebi-
mento pela ouvidoria da complementação de informação solicitada.
§ 2º decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, sem a devida 
complementação, a demanda será cancelada e arquivada por insuficiência 
de conteúdo.
art. 21. as demandas recebidas pela ouvidoria serão canceladas e arqui-
vadas, quando:
i - forem registradas em duplicidade; 
ii - apresentarem conteúdo vazio ou ininteligível;
iii - contiverem conteúdo inapropriado ou palavras de baixo calão.
art. 22. Será garantido a todos os demandantes da ouvidoria o retorno das 
providências adotadas a partir de sua intervenção, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, salvo quando não houver identificação do autor. 
(*) art. 22 “caput” com redação alterada pelo ato nº 78 de 05.07.2018
Parágrafo único. No caso de demandas recebidas como comunicação de 
irregularidade ou denúncia, o prazo de retorno poderá ser prorrogado, jus-
tificadamente, devendo ser dado ciência ao demandante. 
art. 23. Será assegurado o sigilo da autoria da demanda sempre que so-
licitado ou quando necessário, garantindo a todos os demandantes um 
caráter de discrição e de fidedignidade ao que lhes for transmitido.
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Art. 24. O demandante não ficará sujeito a nenhuma sanção administrativa 
no âmbito deste Tribunal em decorrência da demanda, salvo em caso de 
comprovada má-fé.
art. 25. a atuação da ouvidoria não suspende ou interrompe os prazos dos 
processos em tramitação no Tribunal.
caPÍtULo iV
disPosiÇÕes Gerais
art. 26. os procedimentos operacionais da ouvidoria constarão do Manual 
de Procedimentos internos, elaborado pelo ouvidor e submetido à aprova-
ção do Tribunal Pleno.
Parágrafo único. o Manual deve ser atualizado sempre que a legislação 
pertinente ou os fluxos operacionais da Ouvidoria assim exigirem. 
(*) parágrafo único do art. 26 com redação alterada pelo ato nº 78 de 
05.07.2018
art. 27. a Presidência deverá assegurar a disponibilização no Portal TcE-Pa 
na internet, de link específico da Ouvidoria contendo, em destaque, ícone 
de identificação visual.
art. 28. o cargo de provimento em comissão assessor da ouvidoria, có-
digo TcE-cPc-200, cargo NS-02, integrante da lei nº 8.037/2014 (Plano 
de cargos, carreira e remuneração dos Servidores do Tribunal de contas 
do Estado do Pará), fica com sua denominação alterada para Diretor da 
ouvidoria, código TcE-cPc-200, cargo NS-02.  
Art. 29. A regulamentação do fluxo operacional da comunicação de irregu-
laridade no âmbito do controle externo, deverá ser submetido pelo Presi-
dente à aprovação do Tribunal Pleno no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados da vigência deste ato.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 1º de no-
vembro de 2016.
(*) publicado no d.o.E. de 24/05/2021, com as alterações processadas 
pelo ato nº 83 de 19.05.2021

Protocolo: 659113

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 088/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor rogério couto 
felipe, datado de 18/05/2021 (Protocolo PaE nº 2021/529264), pelo qual 
solicita, para o período de 19/05 a 02/06/2021, o gozo de 15 (quinze) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 2019/2020, que foi suspenso pela 
PorTaria Nº 067/2021/MPc/Pa, de 23/04/2021;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, 
de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor roGÉrio coUTo fEliPE, ocupante do cargo efetivo 
de assessor Técnico, matrícula nº 200073, para o período de 19/05 a 
02/06/2021, o gozo de 15 (quinze) dias das férias relativas ao período 
aquisitivo 01/02/2019 a 31/01/2020, que foi suspenso pela PorTaria Nº 
067/2021/MPc/Pa, de 23/04/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 659002

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 087/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
considerando a existência de bens patrimoniais inservíveis para as ativi-
dades deste Órgão Ministerial, conforme relatado nos autos do processo 
administrativo eletrônico nº 2021/511424; e
considerando o disposto no art. 17, ii da lei nº 8.666/93,
rESolVE:
i – designar os servidores aNa roSa BaSSalo criSPiNo, darlaN da 
coSTa rEGo, lariSSa PaNToJa da SilVa PErEira e ViNÍciUS MoraES 
da coSTa para comporem a comissão Especial de desfazimento de Bens.
ii – compete à comissão ora designada realizar o levantamento e a ava-
lição dos bens, bem como sugerir, fundamentalmente, o procedimento de 
alienação a ser adotado, evidenciando o interesse público e o atendimento 
dos demais requisitos legais.

iii – as determinações que ultrapassem as atribuições da comissão deve-
rão ser solicitadas ao Secretário do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará para adoção de procedimentos necessários.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 658991

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1168/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores lUiZ ricardo PiNHo e, no impedimento des-
te, Marco aUrÉlio dE SoUZa oliVEira, e MÔNica faBÍola caVal-
caNTE doS aNJoS para atuarem, como membros da Equipe de apoio 
da comissão Permanente de licitação, no certame vinculado ao Processo 
administrativo nº 206/2018-SGJ-Ta (e apensados), que tem como objeto 
a reforma nas sedes do MPPa em São domingos do capim, em Tucumã e 
em Mãe do rio, sendo os dois primeiros responsáveis pela análise técnica 
das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a última res-
ponsável pela análise dos documentos para comprovação da condição de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e documentação de qualifica-
ção econômico-financeira
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém (Pa), 20 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 658800
Portaria Nº 1170/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores lUiZ ricardo PiNHo e, no impedimento des-
te, HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNÇa, e MÔNica faBÍola caValcaNTE 
doS aNJoS, para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comis-
são Permanente de licitação, no certame vinculado ao Processo adminis-
trativo nº 183/2019-SGJ-Ta, que tem como objeto a recuperação das ins-
talações internas e do telhado do Teatro Vitória – Santarém/Pa, sendo os 
dois primeiros responsáveis pela análise técnica das propostas e da docu-
mentação de qualificação técnica, e a última responsável pela análise dos 
documentos para comprovação da condição de Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, e documentação de qualificação econômico-financeira.
rEVoGar as disposições em contrário, em especial a Portaria n.° 
2899/2020-MP/PGJ, de 15 de outubro de 2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém (Pa), 20 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 658805
Portaria Nº 1169/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras aNa criSTiNa ParaNHoS da SilVa e, no im-
pedimento deste, criSTiNa Maia MUrriETa, e MÔNica faBÍola caVal-
caNTE doS aNJoS, para atuarem, como membros da Equipe de apoio 
da comissão Permanente de licitação, no certame vinculado ao Proces-
so administrativo nº 103/2020-SGJ-Ta, que tem como objeto registro de 
preços para serviços de elaboração de projetos de arquitetura e projetos 
complementares, sendo as duas primeiras responsáveis pela análise téc-
nica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a última 
responsável pela análise dos documentos para comprovação da condição 
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e documentação de quali-
ficação econômico-financeira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém (Pa), 20 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 658802

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1099/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 249/2021-cGMP/Pa, de 15/04/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 5077/2021, em 15/04/2021,



72  diário oficial Nº 34.592 Segunda-feira, 24 DE MAIO DE 2021

r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça de 3ª Entrância lEaNE BarroS fiUZa 
dE MEllo para o cargo de Promotor de Justiça assessor da corregedo-
ria-Geral do Ministério Público, de acordo com o artigo 30, §7º, da lei 
complementar nº 057, de 6 de julho de 2006, a contar de 12/04/2021, até 
ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 14 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.E. de 18/05/2021

Protocolo: 658607
Portaria Nº 1178/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 7º da resolução n.º 002/2012-cPJ, de 
09/02/2012, publicada no d.o.E. de 17/02/2012;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 120/2021-MP/cao/Sa, de 
23/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 5427/2021, em 26/04/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça daNiEla SoUZa filHo MoUra, co-
ordenadora do centro de apoio operacional cível, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, exercer a função de substituto na função de Supervisor 
administrativo dos centros de apoio operacional, nas ausências, afasta-
mentos e impedimentos da titular, MÔNica rEi MorEira frEirE, coorde-
nadora do centro de apoio operacional da infância e Juventude, a contar 
de 10/05/2021, até ulterior deliberação.
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

Portaria Nº 1179/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a instituição do Grupo de Trabalho de Bem-Estar e defesa 
animal -  “GT defesa dos animais”, por meio da Portaria n.º 416/2021-MP/
PGJ, de 22/02/2021, publicada no d.o.E. de 01/03/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 116/2021-MPPa/caoMa, de 
07/05/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 6223/2021, em 07/05/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar os Promotores de Justiça abaixo relacionados para, sem pre-
juízo de suas atribuições, integrarem o Grupo de Trabalho de Bem-Estar e 
defesa animal -  “GT defesa dos animais”, sob coordenação da Promotora 
de Justiça alBElY MiraNda loBaTo, coordenadora do centro de apoio 
operacional do Meio ambiente, a contar de 12/05/2021, até ulterior deli-
beração:
1. aliNE cUNHa da SilVa;
2. aNa caroliNa VilHENa GoNÇalVES;
3. criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES;
4. daNiElla Maria doS SaNToS diaS;
5. JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior;
6. JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES;
7. lÍliaN ViaNa frEirE;
8. lÍVia TriPac MilÉo cÂMara;
9. MaGdalENa TorrES TEiXEira;
10. MEliNa alVES BarBoSa;
11. NilToN GUrJÃo daS cHaGaS.
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: 658614

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 003/2021-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto registro de
Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os 
seguintes valores:
-
32.403.914/0001-90 - B N dE JESUS EirEli- ToTal r$ 12.896,20
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 218,50
iTEM 04 – Valor Total .... r$ 323,00
iTEM 05 – Valor Total .... r$ 665,00
iTEM 06 – Valor Total .... r$ 997,50
iTEM 08 – Valor Total .... r$ 3.124,00
iTEM 10 – Valor Total .... r$ 630,00
iTEM 11 – Valor Total .... r$ 1.855,00
iTEM 13 – Valor Total .... r$ 286,00
iTEM 14 – Valor Total .... r$ 483,20
iTEM 15 – Valor Total .... r$ 374,00
iTEM 20 – Valor Total .... r$ 3.940,00
04.180.058/0001-15 - P N S SEaBra- ToTal r$ 38.520,00
iTEM 02 – Valor Total .... r$ 780,00
iTEM 07 – Valor Total .... r$ 1.720,00

iTEM 12 – Valor Total .... r$ 330,00
iTEM 19 – Valor Total .... r$ 2.320,00
iTEM 21 – Valor Total .... r$ 5.420,00
iTEM 23 – Valor Total .... r$ 360,00
iTEM 24 – Valor Total .... r$ 26.390,00
iTEM 25 – Valor Total .... r$ 400,00
iTEM 26 – Valor Total .... r$ 400,00
iTEM 27 – Valor Total .... r$ 400,00
36.257.948/0001-74 - NaSciMENTo coMErcio aTacadiSTa dE arTi-
GoS dE PaPElaria- ToTal r$ 226,00
iTEM 16 – Valor Total .... r$ 226,00
05.360.995/0001-15 - l N da coSTa- ToTal r$ 31.177,00
iTEM 28 – Valor Total .... r$ 7.828,00
iTEM 29 – Valor Total .... r$ 23.349,00
Valor Total do certame: r$ 82.819,20
Belém (Pa), 16 de abril de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 658618

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLa ao coNtrato
Nº da apostila: 1ª
Nº do contrato: 052/2014-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. rodolfo 
Mascarenhas Simões.
Objeto e justificativa da Apostila: Alteração dos dados bancários do con-
trato acima mencionado, disposto na cláUSUla SEXTa, para: Banco do 
Brasil, agência: 3118-6, conta corrente: 106380-4.
data da assinatura: 20/05/2021
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 658810

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1183/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora aNToNiETa VaZ PiNTo EMÍdio, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.2702, lotada na Promotoria 
de Justiça de irituia, a importância de r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 05/05/2021 até 04/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 500,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 2.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1184/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor alBErTo raYol dE MoraES, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.920, lotado na promotoria 
de justiça de Salinópolis, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
03/05/2021 a 02/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 800,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 2.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1185/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor aldaY GoMES MarTiNS, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.2883, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Monte dourado, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
05/05/2021 até 04/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
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foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.000,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1186/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora claUdia iSaNa BENTES BaTiSTa, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1321, lotada na Promo-
toria de Justiça de Prainha, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
06/05/2021 até 05/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 300,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1187/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora Maria lUcilENE da coSTa, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1393, lotada na Promotoria 
de Justiça de Bragança, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
07/05/2021 a 06/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 570,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.980,00
3390-39-o.S. Terceiros - P.Jurídica-r$ 450,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1188/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor allaN rodriGo diaS MESQUiTa, 
aSSESSor dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula nº 999.2289, lotado na 
Promotoria de Justiça de Vigia de Nazaré, a importância de r$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 12/05/2021 à 11/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 700,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1189/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor JEroNiMo alVES da SilVa, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1634, lotado na Promotoria 
de Justiça de Breu Branco, a importância de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 13/05/2021 à 12/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo12101.03.091.1494.8758-Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 800,00
3390-36-o.S. Terceiros – P. física-r$ 400,00
3390-39-o.S. Terceiros – P. Jurídica-r$ 500,00

oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1190/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à servidora JoilMa MarTiNS da SilVa, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.2572, lotada na promotoria 
de justiça de Portel, a importância de r$ 1.430,00 (mil quatrocentos e 
trinta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 13/05/2021 a 12/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758-Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 180,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 1.250,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 1191/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora aNdrESSa fiGUEirEdo SoUZa, 
aSSESSora dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n° 999.3246, lotada na 
Promotoria de Justiça de Salvaterra, a importância de r$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 14/05/2021 até 13/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 500,00
3390-36 o.S. Terceiros – P.física r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 658601

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 08/2021-MP/2ªPJrP
  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001043-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 001043-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhamento do suposto uso indevido de bem público por 
particular no Município de abel figuereido;
rondon do Pará, 15 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658602
eXtrato da Portaria Nº 09/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 0002665-084/2019-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 0002665-084/2019-MP/2ªPJrP
oBJETo: acompanhamento da situação de risco e vulnerabilidade, envol-
vendo suposta vítima de abuso sexual, a criança i. r. P. d. o., nascida em 
19/12/2009”;
rondon do Pará, 23 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658603
eXtrato da Portaria Nº 10/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001560-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 001560-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhamento da situação de risco e vulnerabilidade a que 
estão inseridos os infantes r. S. S. f., de 05 (cinco) anos; c. d. S. S., de 
11 (onze) anos; G. S. S., de 09 (nove) anos; a. V. S. S., de 08 (oito) anos; 
e de M. E. S. S., de 06 (seis) anos”;
rondon do Pará, 16 de abril de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658604
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eXtrato da Portaria Nº 11/2021-MP/2ªPJrP
  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001337-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 001337-084/2020-MP/2ªPJrP
 oBJETo: “acompanhar a solicitação para expedição de 2ª via de registro 
civil em relação ao Sr. EdiValdo BarBoSa SaNToS”;
rondon do Pará, 06 de maio de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658605
eXtrato da Portaria Nº 12/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001484-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 001484-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhar o fornecimento de tratamento médico adequado 
ao paciente Pedro lucas rodrigues Barbosa, criança de 02 (dois) anos de 
idade, que possui grave alergia à picada de formiga e faz tratamento de 
imunoterapia”;
rondon do Pará, 16 de abril de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658606
eXtrato da Portaria Nº 13/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração do inquérito civil, nº 000587-084/2021-MP/2ªPJrP, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na av. 
Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
iNQUÉriTo ciVil: Nº 000587-084/2021-MP/2ªPJrP
oBJETo: “apurar possíveis irregularidades cometidas pelo MUNicÍPio dE 
roNdoN do Pará na contratação da empresa MENdES E MENdES ad-
Vocacia por meio do processo de inexigibilidade de licitação nº 6/2021-
003/PMrP”.
rondon do Pará, 14 de maio de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658608
Portaria Nº 1110/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Ministé-
rio Público, na 5ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 12/05/2021, 
publicada no d.o.E. de 17/05/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra para o cargo de 8º Promotor 
de Justiça agrária de castanhal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 17 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.E. de 18/05/2021

Protocolo: 658610
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria N° 014/2021-11PJMaB
  o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil  000669-940/2019 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 014/2021-11PJMAB
objeto: aPUrar a ocorrÊNcia dE daNo ao Erário rElaTiVo a JU-
roS PElo PaGaMENTo EM aTraSo dE rElaTiVoS a EMPrESTiMoS coN-
SiGNadoS dE SErVidorES da PrEfEiTUra dE MaraBá JUNTo a caiXa 
EcoNÔMica fEdEral
Envolvidos:  JoÃo SalaME NETo
  MUNicÍPio dE MaraBá - PrEfEiTUra MUNiciPal
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 658611
Portaria Nº 1173/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 027/2021/cSMP-MPPa, de 
02/02/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 1708/2021, em 03/02/2021;
coNSidEraNdo os termos do Edital n.º 01/2021-PGJ, de 04/05/2021, 
publicado no d.o.E. de 07/05/2021, e republicado por incorreção no d.o.E. 
de 12/05/2021;
coNSidEraNdo os termos do requerimento do Exmº. Sr. Promotor de 
Justiça dirk costa de Mattos Junior, protocolizado no “SiP” sob o n.º 
6454/2021, em 12/05/2021,

r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça Substituto 
dirK coSTa dE MaTToS JUNior para o cargo de Promotor de Justiça de 
Uruará.
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: 658612
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria N° 012/2021-11PJMaB
  o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil  000618-940/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 012/2021-11PJMAB
objeto:
 apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo nacional fábio ro-
gério rodrigues Gomes nas esferas estadual e municipal
 Envolvidos:  fáBio roGÉrio rodriGUES GoMES
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: 658613
eXtrato da Portaria Nº 01/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento Preparatório, nº 000849-084/2020-MP/2ªPJrP, 
o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada 
na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio: nº 000849-084/2020-MP/2ªPJrP
 oBJETo: apurar irregularidades supostamente praticados pela adminis-
tração Pública do Município de rondon do Pará/Pa, no que tange à adesão 
indiscriminada às atas de preços nº 014/2019, do Município de anajás/Pa, 
e nº 001/2018, do Município de ananindeua/Pa, na gestão do ex-Prefeito 
Municipal, arnaldo ferreira rocha, e da ex-Secretária de Saúde, Eilla ra-
malho de deus.
rondon do Pará, 03 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658594
 eXtrato da Portaria Nº 02/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001455-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 001455-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: acompanhamento da situação de vulnerabilidade a que estava 
exposto o idoso lioNor alVES fErrEira, de 66 (sessenta e seis) anos de 
idade, conhecido como “Sirico”, com vistas a salvaguardar a integridade 
deste”;
rondon do Pará, 25 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658595
eXtrato da Portaria Nº 03/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001258-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 001258-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhamento da situação referente ao erro de projeto ou 
execução de obra do reservatório elevado de água, edificado durante a 
construção de rede de distribuição de água do bairro Nova rondon, confor-
me laudo cautelar de Engenharia nº 027/2020, do Grupo de apoio Técnico 
interdisciplinar - GaTi”;
rondon do Pará, 15 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658596
eXtrato da Portaria Nº 04/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 000998-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 000998-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhamento da situação de risco e vulnerabilidade, envol-
vendo suposta vítima de abuso sexual, a adolescente l. G. G, nascida em 
13/12/2005”;
rondon do Pará, 15 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658597
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eXtrato da Portaria Nº 05/2021-MP/2ªPJrP
  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 001259-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 001259-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: acompanhamento da ocorrência de crimes ambientais, praticados 
pelo Sr. imberto ritter, os quais deram origem aos autos de infração nº 
oB2QlBU5 e cMBMNXTT”;
rondon do Pará, 15 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658598
eXtrato da Portaria Nº 06/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 000665-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 000665-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhamento da ocorrência de crimes ambientais, os quais 
deram origem ao ofício nº 24/2020/GErEX-MaraBá-Pa/SUPES-Pa (PrM
-MaB-Pa-00001654/2020) ”
rondon do Pará, 15 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658599
eXtrato da Portaria Nº 07/2021-MP/2ªPJrP

  a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº 000802-084/2020-MP/2ªP-
JrP, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: nº 000802-084/2020-MP/2ªPJrP
oBJETo: “acompanhamento do regular fornecimento de medicamentos 
aos integrantes da Associação das Pessoas com deficiência de Rondon do 
Pará/Pa - adErP”;
rondon do Pará, 15 de março de 2021.
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa
Promotora de Justiça, titular da 2ª PJ de rondon do Pará

Protocolo: 658600
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 003/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 019/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EBa 
officE coMErcio dE MáQUiNaS Para EScriTorio lTda (cNPJ nº 
09.015.414/0001-69)
objeto: registro de Preços para aquisição de fragmentadora de Papel
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:

iTEM ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS Unidade Quantidade 
Estimada

Preço 
Unitário 

02

fraGMENTadora P4:
Marca: SEcUriTY / ModElo: S-16 NEW

- corte de papel com nível de segurança P4 (norma diN 66.399);
- abertura para inserção de folhas: 220 a 240mm;

- capacidade para fragmentar 15 folhas a4 de 75g/m²;
- fragmentar cartões, cd/dVd;
- lâminas de corte em metal;

- Bloqueio de acesso às lâminas;
- Engrenagens e pentes raspadores em metal ou mistos;

- Nível de ruído máximo de 65 db/a;
- Proteção térmica do motor;

- Voltagem 110V;
- recipiente coletor com capacidade mínima de 30 litros;

- Gabinete metálico ou em plástico de engenharia;
- Base com rodízios para locomoção;
- acionamento com tecla liga/desliga;

- Sensor automático de presença de papel;
- reversão automática;

- Sensor de ausência de cesto;
- Sensor de cesto cheio;

- Sensor de superaquecimento;
- Proteção contra sobrecarga e superaquecimento;

- funcionamento ininterrupto mínimo: 20 min;
- Nenhuma parte do equipamento poderá ter rebarbas ou outros 

elementos cortantes;
- Manual em português.

UN 10 2.250,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: rua Major Sertório, nº 212, cj. 51 , Vila Buarque, 
bairro centro, no Município de São Paulo - São Paulo, cEP: 01222-901, 
Telefone (11) 3129 32 02, e-mail: governo@ebaoffice.com.br

Protocolo: 629714
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 004/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 050/2020-MP/Pa

Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a c 
NoGUEira ProdUÇÕES EirEli (cNPJ nº 97.551.177/0001-18)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de sonorização, 
iluminação e projeção e locação de materiais e equipamentos para eventos 
institucionais organizados pelo Ministério Público do Estado do Pará
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte

item loTE ii - ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS UNd QTd 
Estimada 

Preço 
Unitário 

18

descrição: locação bens móveis
alUGUEl dE PraTicaVEiS

Praticável de aço fundido medindo 2m x 1 mt para montagem de palco ou arqui-
bancada, com carpete preto e profissional para montagem e desmontagem.

diá-
ria 40 104,50

destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte

item loTE iii - ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS UNd QTd
Estimada 

Preço 
Unitário 

19

descrição: locação bens móveis
UNifila

Pedestal organizador com fita, sistema retrátil tendo tripla recepção de fita, 
em tubo metal 2”, base 340 mm e altura 1050 mm.

diária 20 57,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: Tv. São Pedro, nº 280, bairro da campina, no mu-
nicípio de Belém – Pa, cEP: 66.023- 570, Telefone: (91) 99918-1990 / (91) 
98149-1778, e-mail: guto@cnproducoes.com/ cnproducoes@hotmail.com

Protocolo: 629725
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 006/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 046/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa P. l. 
fadEl iNforMáTica EirEli (cNPJ nº 15.078.596/0001–10)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:  

loTE i – caNETaS, láPiS, PiNcÉiS, TiNTaS E SiMilarES
 iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço Unitário 

 01
Alfinete mapa, material: aço, material 

cabeça: plástico, formato cabeça: redondo, 
cor variada. caixa com 50 unidades.

BrW caixa 05 2,20

 02

almofada para carimbo plástica, sem tinta 
permanente, esponja absorvente revestida 
de tecido, cor azul, nº 03, medindo apro-
ximadamente 70x110mm, montada em 

recipiente apropriado para uso, com tampa.

JaPaN STaMP Unidade 150
 2,90

 03
apagador para quadro branco, corpo em 
material plástico, com base em feltro, 
medindo aproximadamente 15x6cm.

radEX Unidade 15 3,50

 04

apontador para lápis com depósito formato 
retangular ou cilíndrico, dimensões variando 

3,4 x 4,9 x 1,9 cm a 2,5 x 6 x 1,5cm, 
confeccionado em resina termoplástica, com 
1 furo cônico, lâmina em aço inox fixada por 
parafuso, perfeitamente ajustada e afiada. 
Embalagem com identificação do produto e 

marca do fabricante.

 faBEr caSTEl Unidade 65 1,70

 05

Borracha branca macia para lápis ou lapi-
seira, de vinil, livre de látex (atóxica), com 
cinta plástica, medindo aproximadamente 

4,2 x 2,95 x 1,4 cm.

MErcUr Unidade 160 1,00
 

 06

Caneta esferográfica com tinta na cor azul; 
corpo inteiriço, fabricado em poliestireno 

resistente incolor e transparente, sextavado 
e com suspiro central, ponta média de 

latão de 1.0mm com esfera de tungstênio, 
tinta indelével de cor forte, com escrita 
consistente e uniforme, capacidade de 

1500 metros de escrita. Medida aprox. 140 
mm, carga e tampa conectada ao corpo 

por encaixe, com tampa ventilada, tampa e 
plug da mesma cor da tinta. caixa com 50 
unidades. Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.

Bic caixa 120 22,00
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 07

Caneta esferográfica com tinta na cor preta; 
corpo inteiriço, fabricado em poliestireno 

resistente incolor e transparente, sextavado 
e com suspiro central, ponta média de 

latão de 1.0mm com esfera de tungstênio, 
tinta indelével de cor forte, com escrita 
consistente e uniforme, capacidade de 

1500 metros de escrita. Medida aprox. 140 
mm, carga e tampa conectada ao corpo 

por encaixe, com tampa ventilada, tampa e 
plug da mesma cor da tinta. caixa com 50 
unidades.  Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.

Bic caixa 120 22,00

 08

Caneta esferográfica com tinta na cor 
vermelha; corpo inteiriço, fabricado em 

poliestireno resistente incolor e transparen-
te, sextavado e com suspiro central, ponta 
média de latão de 1.0mm com esfera de 

tungstênio, tinta indelével de cor forte, com 
escrita consistente e uniforme, capacidade 
de 1500 metros de escrita. Medida aprox. 

140 mm, carga e tampa conectada ao corpo 
por encaixe, com tampa ventilada, tampa e 
plug da mesma cor da tinta. caixa com 50 
unidades. Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.

Bic caixa 40 22,00

 09

Caneta marca texto, tinta fluorescente à 
base d’água, espessura do traço de 4,0 a 

5,0 mm, com ponta chanfrada, indeformá-
vel, secagem rápida, corpo em plástico, na 
cor amarela. Validade superior a 12 meses, 

a partir da data de entrega.

MaX
PriNT Unidade 4000 1,00

 10

caneta marcador para retroprojetor (para 
transparência), tinta permanente de seca-
gem rápida, resistente à água, à base de 

álcool, ponta fina (1.0 mm), cor vermelha. 
Validade superior a 12 meses, a partir da 

data de entrega.

PiloT Unidade 10 4,35

 11

cola para isopor, transparente, não tóxica, 
com bico dosificador. Peso líquido 40 g. 

Validade superior a 12 meses, a partir da 
data de entrega.

Polar Unidade 10 2,60

 12

cola branca líquida, base em PVa, lavável, 
não tóxica, com bico dosificador e certifica-
da pelo iNMETro. Embalagem em plástico 

com identificação do produto e marca do fa-
bricante. Peso líquido 40g. Validade superior 

a 12 meses, a partir da data de entrega.

Polar Unidade 1500 1,25

 13

Corretivo líquido para erros mecanográfi-
cos e manuais, para aplicação em papel, 

atóxico, inodoro, a base de água, secagem 
rápida, com alto poder de cobertura, emba-
lagem plástica, não inflamável, quantidade 

mínima 18 ml. Validade superior a 12 
meses, a partir da data de entrega.

MErcUr Unidade 700 1,40

 14

lápis preto, redondo ou sextavado, apon-
tado, grafite nº 02, em madeira pintada 

externamente de cor única, grafite inteiriço 
de excelente qualidade, produzido com 

madeira plantada, com 18 cm no mínimo de 
comprimento. Identificação da marca e do 
fabricante no produto e na embalagem.

faBEr caSTEl Unidade 2000 1,00

 15
Liga elástica amarela fina (2mm), tipo látex, 
borracha flexível de alta resistência, nº 18, 

em caixa. Peso líquido 25 g.
MaMUTH caixa 1500 1,00

 16

Pincel para uso em quadro imantado 
(magnético) branco, ponta acrílico 4mm, 

espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica 
de secagem rápida e fácil remoção, cor azul.

PiloT Unidade 05 5,30

 17

Pincel para uso em quadro imantado 
(magnético) branco, ponta acrílico 4mm, 

espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica 
de secagem rápida e fácil remoção, cor 

vermelha.

PiloT Unidade 05 5,30

 18

Pincel atômico com ponta chanfrada indefor-
mável, de feltro, tinta permanente a base de 
álcool, para uso em papel, cartolina e pape-
lão. Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e 

8.0mm, na cor preta. Validade superior a 12 
meses, a partir da data de entrega.

PiloT Unidade 05 3,30

 19

Pincel atômico com ponta chanfrada indefor-
mável, de feltro, tinta permanente a base de 
álcool, para uso em papel, cartolina e pape-
lão. Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e 
8.0mm, na cor vermelha. Validade superior 
a 12 meses, a partir da data de entrega.

PiloT Unidade 05 3,30

 20

régua para escritório de plástico trans-
parente, escala graduada em “mm” e 
“cm”, faces iguais, medindo 30 cm de 

comprimento.

acriNil Unidade 70 0,90

 21
Tesoura para uso diverso, em aço inox, me-
dida total de no mínimo 19 cm e no máximo 

21 cm, cabo de polipropileno preto.
TraMoNTiNa Unidade 90 15,00

 22

Tinta para carimbo de borracha, cor azul, 
sem óleo, frasco contendo 40 ou 42 ml de 

tinta. Validade superior a 12 meses, a partir 
da data de entrega.

JaPaN STaMP Unidade 50 3,50

 23 Porta lápis, clips e lembretes, conjugado, 
acrílico fumê para mesa. WalEU Unidade 40 10,00

       

 

loTE ii – GraMPEadorES, GraMPoS, cliPS, PErfUradorES E SiMilarES

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

24

clipe para papel nº 00 ou 2/0, fabricado em arame de 
aço niquelado, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 
100 unidades na cor prata/metálico. Embalagem com 

identificação do produto e marca do fabricante.

acc caixa 2500 2,50

25

clipe para papel nº 4/0, fabricado em arame de aço 
niquelado, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 50 

unidades na cor prata/metálico. Embalagem com identifi-
cação do produto e marca do fabricante.

acc caixa 150 2,10

26

clipe para papel nº 8/0, fabricado em arame de aço 
niquelado, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 25 

unidades na cor prata/metálico. Embalagem com identifi-
cação do produto e marca do fabricante.

acc caixa 200 3,20

27
colchete metálico para encadernação nº 05 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 30 2,70

28
colchete metálico para encadernação nº 08 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 60 4,80

29
colchete metálico para encadernação nº 09 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 400 4,70

30
colchete metálico para encadernação nº 12 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 400 6,00

31
colchete metálico para encadernação nº 15 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 50 9,30

32

Perfurador de papel com dois furos, tipo de mesa, cor 
preta, corpo metálico, reservatório removível em plástico 

na parte inferior para os picotes de papel. Tamanho 
médio (mínimo de 11 cm e máximo de 13 cm), com 
capacidade para no mínimo 20 folhas de papel 75g/

m², margeador plástico e escala para ajuste de formato 
de papel.

ciS Unidade 100 22,00

33
Estilete com corpo de plástico, formato anatômico e com 

identificação do fabricante. Sistema de trava, lâmina 
estreita e resistente de 09 mm.

ciS Unidade 50 1,50

34
Estilete com corpo de plástico, formato anatômico e com 

identificação do fabricante. Sistema de trava, lâmina 
larga e resistente de 18 mm.

ciS Unidade 50 2,50

35
Extrator de grampos metálico, em aço cromado, tipo 
espátula, ponta chata arredondada, com aproximada-

mente 15 cm.

JaPaN 
STaMP Unidade 250 1,30

36
 

Grampeador de papel com estrutura metálica, medindo 
aproximadamente 14cm (variação de 10%), tipo de 

mesa, pintura epóxi (líquida), apoio da base em polie-
tileno e coberto em resina termoplástica, capacidade 
para no mínimo 110 grampos 26/6, para grampear 

até 20 folhas de papel 75g/m2, fabricado em chapa de 
aço, base de fechamento do grampo com duas posições 
(grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento 

niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa 
de aço, mola resistente com retração automática. cor 

preta. Embalagem com identificação do produto e marca 
do fabricante.

ciS Unidade 200 13,50
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37

Grampeador de papel com estrutura metálica, medindo 
aproximadamente 20cm (variação de 10%), tipo de 

mesa, pintura epóxi (líquida), apoio da base em polieti-
leno e coberto em resina termoplástica, capacidade para 
no mínimo 210 grampos 26/6, para grampear no mínimo 

25 folhas de papel 75g/m2, base de fechamento do 
grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), 
em aço, com acabamento niquelado, estojo de aloja-
mento dos grampos em chapa de aço, mola resistente 
com retração automática. cor preta. Embalagem com 

identificação do produto e marca do fabricante.

ciS Unidade 20 27,50

38
Grampo para grampeador 26/6, carreira com 100, tipo 

cobreado, resistente à oxidação, acondicionado em caixa 
com 1000 unidades.

acc caixa 2000 1,70

 

loTE iii – PaSTaS, PaPÉiS, ENVEloPES E SiMilarES

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

39

Etiqueta auto-adesiva, folhas tamanho a4 
(210x297mm), cor branca. caixa com 100 etiquetas. 

Validade superior a 12 meses, a partir da data de 
entrega.

liNK caixa 05 32,00

40

livro para ata, pautado, com 100 folhas numeradas, 
capa em papelão 697 g/m², revestido em papel Kraft 
110g/m², folhas internas em papel off-set 56 g/m², 

formato 206x300mm. cor preta

SÃo doMiNGoS Unidade 80 7,40

41

livro para protocolo, com 100 até 110 folhas nume-
radas, capa em papelão revestido em papel off-set 

120g/m² plastificado, folhas internas em papel off-set 
56g/m² formato 215x157mm.

SÃo doMiNGoS Unidade 150 7,00

42 Papel a4 (210 x 297mm), vergê laser, 90g/m2, cor 
branca, caixa com 100 folhas. filiPErrSoN caixa 10 11,00

43 Papel a4 (210 x 297mm), vergê laser, 180g/m2, cor 
palha, caixa com 50 folhas. filiPErrSoN caixa 10 15,00

44
Pasta aZ confeccionada em papelão, com ferragem 
em metal niquelado, tamanho ofício, lombo estreito 

(5,5 cm), com visor removível.
fraMa Unidade 200 7,60

45
Pasta aZ confeccionada em papelão, com ferragem 

em metal niquelado, tamanho ofício, lombo largo (7,5 
cm), com visor removível.

fraMa Unidade 400 8,50

46 Pasta plástica em “l”, transparente, incolor, tamanho 
a4. acP Unidade 120 1,00

47 Pasta plástica em “l”, transparente, incolor, tamanho 
ofício. acP Unidade 50 1,00

48
Pasta em polipropileno, com abas, com elástico, 
transparente, incolor, fininha, medidas aprox. 

245x335 mm (sem lombo).
acP Unidade 20 1,90

49
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, 

com abas e elástico, entregue devidamente montada, 
tamanho ofício, cor preta.

PolY
carT Unidade 50 1,40

50
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, 
sem aba e sem elástico, com grampo tipo trilho em 

metal, tamanho ofício, cor preta.

PolY
carT Unidade 200 1,40

51
Papel cartolina, material: celulose vegetal, grama-
tura: 180 g,m2, cor: azul, comprimento: 660 mm, 

largura: 500 mm
GB Unidade 30 1,00

52
Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatu-
ra: 180 g,m2, cor: amarelo canário, comprimento: 

660 mm, largura: 500 mm
GB Unidade 30 1,00

53
Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatu-
ra: 180 g,m2, cor: branca, comprimento: 660 mm, 

largura: 500 mm
GB Unidade 30 1,00

54
capa para encadernação em PVc, tamanho a4, me-

dindo 210x297mm com 0,30mm de espessura, fosco, 
cor cristal, pacote com 100 unidades.

TEcK
liNE Pacote 40 21,00

55
contracapa para encadernação em PVc, tamanho a4, 

medindo 210x297mm com 0,30mm de espessura, 
fosco, cor preta, pacote com 100 unidades

TEcK
liNE Pacote 40 17,50

56
Filme para plastificação de documentos, com 

espessura 0,10 de alta qualidade medida 80x110mm, 
PolaSeal. caixa com 100 peças. MarES caixa 20 15,00

57
Filme para plastificação de documentos, com 

espessura 0,10 de alta qualidade medida 66x99mm, 
PolaSeal. caixa com 100 peças.

MarES caixa 30 12,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada rua 28 de Setembro, nº 1148, Bairro do reduto, 
no município de Belém – Pa, cEP 66053-350, Telefone (91) 3225 – 1673, 
e-mail  paulo@parainformatica.com.br ou marta@parainformatica.com.br

Protocolo: 629743

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 007/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 046/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa No-
VidadES caBaNo coMErcio dE arTiGoS dE PaPElaria EirEli, cNPJ/ 
(cNPJ nº 05.194.705/0001-00)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:  

loTE iV – MaTErial dE acoNdicioNaMENTo E EMBalaGEM

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT
Preço 

Unitário 

58

Barbante em fibra, com no mínimo 90% algodão 
cru, tipo 4/8 fios trançados, rolo com no mínimo 

150m. Embalagem com identificação do produto e 
marca do fabricante.

Sao Joao  rolo 05 5,50

59
caixa arquivo, material papelão, com dimensões 
aproximadas de 370x250x130mm, gramatura 

250g/m2 (no mínimo).
fraMa Unidade 7000 2,40

60

fita adesiva transparente (durex), em rolo me-
dindo 19 mm de largura x 50 m de comprimento 
(com variação de 18 mm x 50 m). Validade supe-

rior a 12 meses, a partir da data de entrega.

EUrocEl Unidade 600 1,40

61
fita adesiva transparente, 50 mm x 50 m (durex). 

Validade superior a 12 meses, a partir da data 
de entrega.

EUrocEl Unidade 1200 3,37

62 Papel KrafT 66 cm x 96 cm, 80 g/m² VMP Unidade 300 0,80

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada Travessa Padre Eutíquio, nº 850 – Térreo, Bairro 
da campina, no Município de Belém / Pará, cEP: 66.015-000, e-mail: novi-
dadescabano@Bol.com.Br, contatofefquaresma@bol.com.br, papelariado-
sestudantesbelem@gmail.com, Telefone (91) 3271-0568

Protocolo: 629749
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)

Nº da ata de registro de Preços: 005/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 050/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e JEffErSoM 
ESTrUTUraS Para EVENToS, cNPJ: 03.746.510/0001-09
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de sonorização, 
iluminação e projeção e locação de materiais e equipamentos para eventos 
institucionais organizados pelo Ministério Público do Estado do Pará
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 24/02/2021 a 24/02/2022
Preço registrado:

item ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS
Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem UNd QTd Estimada Preço 

Unitário

1

SoNoriZaÇÃo Para EVENToS – GraNdE PorTE
·  10 Microfones bastão sem fio (ao menos 90 metros de alcance)

·  01 Mesa de som digital de 16 canais.
·  08 Caixas de som amplificadas e processadas tipo LINE ARRAY c/ 2 x 8” 

+ Driver, em cada.
·  04 Caixas de som amplificadas e processadas tipo LINE ARRAY sub c/ 2 

x15”, em cada.
·  02 Caixas de monitor com 2 x 12” + Driver.

·  01 Amplificador para os monitores (1 via de monitoração).
·  01 Sistema de Side fill stereo tipo line array compacto, processado e 

amplificado.
·  03 Direct Box Ativos de +48 dBu

·  01 Notebook com processador de 2.0 GHz, 4GB de memória e sistema 
operacional Windows 10, com software apropriado para corte e manipula-

ção de imagens e áudios de diversos formatos
·  cabeamento, pedestais, transmissores, baterias e toda a infraestrutura 

para a montagem dos equipamentos de som
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem de equipamentos

diária 3 1.040,00

2 SoNoriZaÇÃo Para EVENToS – MÉdio PorTE
·  01 Mesa de som com 08 canais. diária 3 1.230,00
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·  08 Caixas de som amplificadas e processadas tipo LINE ARRAY c/ 2 x 8” + Driver, 
em cada.

·  04 Caixas de som amplificadas e processadas tipo LINE ARRAY sub c/ 2 x15”, em 
cada.

·  03 Microfones bastão sem fio (ao menos 90 metros de alcance)
·  02 Microfones Headset sem fio 700-900 Mhz
·  02 Microfones bastão com fio 50 a 15.000 hz

·  02 Direct Box de +48 dBu
·  01 Notebook com processador de 2.0 GHz, 4GB de memória e sistema operacional 
Windows 10, com software apropriado para corte e manipulação de imagens e áudios 

de diversos formatos
·  cabeamento, pedestais, transmissores, baterias e toda a infraestrutura para a 

montagem dos equipamentos de som.
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem

   

3

SoNoriZaÇÃo Para EVENToS – PEQUENo PorTE
·  02 microfones sem fio (ao menos 90 metros de alcance)

·  02 pedestais girafa para microfones
·  cabeamento balanceado completo para microfones

·  01 Mesa de som com 12 a 16 canais (01V Yamaha - ou similar)
·  02 caixas em tripés tipo full-range (Padrão JBl) com potência mínima de 600 

Watts rMS
·  02 caixas de retorno ativas com potência minima 400W

·  01 Notebook com processador de 2.0 GHz, 4GB de memória e sistema operacional 
Windows 10, com software apropriado para corte e manipulação de imagens e áudios 

de diversos formatos
·  cabos de energia, cabos de sinal, filtros de linha e toda a estrutura para todo o 

sistema
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem

diária 8 665,00

4

ilUMiNaÇÃo Para EVENToS – GraNdE PorTE
·  06 Movie lights 08 cores + Branco

·  06 ribalta de led rGBW 10w
·  01 fog machine com 4 canais dMX 512

·  48 Par foco 5 de 300w
·  01 Mesa avolite (controles dMX) ou similar

·  24 Box Truss de 3 metros
·  01 Mesa de controle

·  Potência e extensões para atender necessidades acima.
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem

diária 3 1.520,00

5

ilUMiNaÇÃo Para EVENToS – MÉdio PorTE
·  04 Box Truss de 3 metros
·  24 Elipsoidais de 750w
·  04 Par foco 5 de 300w

·  02 Par de lEd rGBW 3W iP 65
·  01 Movie Lights 08 cores + Branco

·  01 Mesa de controle avolite (controles dMX) ou similar
·  Potência extensões para atender necessidades acima

·  Operador técnico qualificado
·  Serviço de montagem e desmontagem

diária 3 850,00

6

ilUMiNaÇÃo Para EVENToS – PEQUENo PorTE
·  02 Box Truss de 3 metros
·  12 Par foco 5 de 300w diária 3 540,00

       

 

·  04 Par de lEd rGBW 3W iP 65
·  01 Mesa (controles dMX) ou similar

·  Potencia extensões para atender necessidades acima
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem

   

7

ProJEÇÃo Para EVENToS – GraNdE PorTE
·  02 Projetores de 2500 lumens

·  02 Telas para projeção 210” com tripé
·  01 Notebook com processador de 2.0 GHz, 4GB de memória e sistema operacional 
Windows 10, com software apropriado para corte e manipulação de imagens e áudios 

de diversos formatos
·  02 câmeras para transmissão local em tempo real

·  01 Mesa de corte
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem

diária 2 1.200,00

8

ProJEÇÃo Para EVENToS – PEQUENo PorTE
·  02 Projetores de 2500 lumens

·  02 Telas para projeção 120” com tripé
·  01 Notebook com processador de 2.0 GHz, 4GB de memória e sistema operacional 
Windows 10, com software apropriado para corte e manipulação de imagens e áudios 

de diversos formatos
·  Operador técnico qualificado

·  Serviço de montagem e desmontagem

diária 2 800,00

9

ProJEÇÃo Para EVENToS - MaPPiNG
·  Serviço de vídeo projeção mapeada (mapping) tipo 1

·  Projetor 10.000 lumens, mesa de corte, 02 computadores com configuração mínima: 
memória 8 GB, 500 Hd e Processador i5, com software apropriado para corte e manipu-

lação de imagens de diversos formatos, cabeamento completo;
·  Serviço de criação e adaptação de conteúdo de até 1 hora para projeção mapeada. 

criação e/ou animação de imagens como fotos, vídeos em formatos diversos, logomar-
cas e outras imagens.

·  Operador técnico qualificado, com disponibilidade de operar o conteúdo na pré-produ-
ção e realização dos eventos.

·  Serviço de montagem e desmontagem

diária 2 1.500,00

10

TEla dE ProJEÇÃo 150” coM TriPÉ
Tela branca em PVc acetinado com dupla camada e reforço interno, excelente contraste 
e brilho da imagem, estrutura metálica com tratamento fosfático e eletrostático. com 
tripé de sustentação incorporado, multipontos de parada de ajuste de altura. alça para 
transporte embutida. Ponteira superior com 6 pontos (mínimo) para ajuste de altura. 

Enrolamento automático da tela e profissional para
montagem e desmontagem.

diária 4 320,00

11

TElÃo dE lEd
Painel de lEd, medindo aproximadamente 5 metros de comprimento e 2 metros de 

altura, preso em box. com cabeamento, equipamentos,
infraestrutura e operador necessários para a montagem e o funcionamento do painel.

diária 2 1.000,00

12

MicrofoNE laPEla
Tipo condensador, com figura polar cardioide, frequência de resposta 50 a 17.000Hz, 

receptores, transmissores, baterias/pilhas e operador para instalação. diária 4 50,00

13
MicrofoNE HEadSET Tipo dinâmico, com figura Polar cardioide, frequência de 

resposta de 50 a 15.000Hz, receptores, transmissores, baterias/pilhas e operador para 
instalação.

diária 4 110,00

14

MicrofoNE SEM fio
frequência selecionável de 960 UHf, compatibilidade de sistemas de

26 unidades, distância 100m, transmissão de saída 30mW, receptores, transmissores, 
baterias/pilhas e operador para instalação.

diária 10 90,00

15

BoX TrUSS
Torre ou barra para montagem de estrutura box truss tipo treliças, medindo 3000 x 250 

x 250 mm, com base, kit de fixação e profissional para montagem e desmontagem. diária 10 160,00

16

caiXa dE SoM
Caixas de som amplificadas e processadas tipo LINE ARRAY sub c/ 2 x15” + driver em 

cada, cabeamento e profissional para montagem e
desmontagem.

diária 10 95,00

17

rEflETor EliPSoidal oU frESNEl
Refletor elipsoidal ou fresnel, preso ou não em box. Com cabeamento, equipamentos, 
infraestrutura e operador necessários para a montagem e o funcionamento do refletor. diária 10 135,00

ordenador responsável: GilBErTo ValENTE MarTiNS
Protocolo: 630071

rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo No d.o.E. do dia 14/05/2021
ato N.º 157/2021

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, JocilENE fialHo da SilVa, do cargo de provimento em comis-
são de assessor Especializado de apoio Técnico-operacional Judicial e Ex-
trajudicial, MP.cPcP-102.4, nomeado por meio de ato nº 82/2014, datado 
de 01/08/2014, publicado no d.o.E. de 21/8/2014, a partir de 14/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo No d.o.E. do dia 14/05/2021

ato N.º 158/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Jocilene fialho da Silva do 
cargo de provimento em comissão de assessor Especializado de apoio Téc-
nico-operacional Judicial e Extrajudicial, por meio do ato nº 157/2021, 
datado de 11/5/2021;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
lorENNa MENdES PacHEco para exercer o cargo de provimento em co-
missão de assessor Especializado de apoio Técnico-operacional Judicial e 
Extrajudicial, MP.cPcP-102.4, a contar de 14/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

ato N.º 161/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
6276/2021, em 10/5/2021,
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r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, PaUlo fErNaNdo SoUZa rodriGUES JUNior, do cargo de 
Técnico -  analista de Sistemas – Suporte a Banco de dados, aTc-a-ii, 
nomeado por meio de ato nº 97/2016, datado de 27/6/2016, publicado no 
d.o.E. de 01/07/2016, a partir de 10/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

ato N.º 162/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do requerimento protocoliza-
do sob o n.º 6064/2021, em 05/05/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, Jairo MarQUES oliVEira, do cargo de Técnico 
analista de Sistemas – Modelagem de Sistemas, MP-aTc-402, nomeado 
por meio de ato nº 178/2013, datado de 18/12/2013, publicado no d.o.E. 
de 19/12/2013, a partir de 19/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

ato N.º 163/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do requerimento protocoliza-
do sob o n.º 6323/2021, em 10/05/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, JaMilE coSTa da SilVa, do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrân-
cia, MP.cPcP-102.3, nomeado por meio de ato nº 131/2019, datado de 
09/05/2019, publicado no d.o.E. de 16/05/2019, a partir de 10/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

Protocolo: 658751
recoMeNdaÇÃo N.° 009/2021–MP/cGMP

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa e o corrEGEdor-GEral do MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhes 
conferem os artigos 18, inciso Xii, e 37, inciso Xii, da lei complementar 
Estadual n.º 57, de 6 de julho de 2006, combinados com os artigos 10, 
inciso Xii, e 17, inciso iV, da lei federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 
1993;
coNSidEraNdo o ofício n.º 089/2021/MP/GSi, expedido pelo coordena-
dor do Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança institucio-
nal-GSi, dr. carlos Stilianidi Garcia, visando alertar aos membros e servi-
dores do Ministério Público quanto aos cuidados necessários para o registro 
das informações no sistema SiMP, evitando a divulgação de informações 
que possam ocasionar prejuízo de qualquer natureza ao Ministério Público 
ou proporcionar vantagem a atores antagônicos;
coNSidEraNdo a edição da lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, que 
dispõe sobre a Proteção de dados Pessoais (lGPd).
rESolVE:
rEcoMENdar aos membros e aos servidores do Ministério Público do Esta-
do do Pará, a zelarem pela segurança da informação, não disponibilizando 
na movimentação de SiMP SiGiloSo, informações e conhecimentos sen-
síveis, cujo acesso ou divulgação possa acarretar prejuízos de qualquer 
natureza ao Ministério Público ou proporcionar vantagem a atores anta-
gônicos.
rEcoMENdar, ainda, que não juntem nos processos e procedimentos, as 
folhas de pesquisa que contenham informações sensíveis sobre os siste-
mas de inteligência e segurança utilizados pelo Ministério Público do Estado 
do Pará.
Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 21 de maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 658801
Portaria N.º 032/2021-MP/cGMP

o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006,  rESolVE;
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a re-
alização de correição Extraordinária nos cargos da Procuradoria de Justiça 
criminal, nos dias constantes no cronograma a seguir:

data cargo
21/06/2021 1º, 2º, 3º e 4º cargos de Procurador de Justiça criminal

22/06/2021 5º, 6º, 7º e 8º cargos de Procurador de Justiça criminal

23/06/2021 9º, 10º, 11º e 12º cargos de Procurador de Justiça criminal
24/06/2021 13º, 14º, 15º e 16º cargos de Procurador de Justiça criminal

ii – dESiGNar os Promotores de Justiça assessores deste Órgão corre-
cional, drs. José Haroldo carneiro Matos, leane Barros fiúza de Mello,  
luziana Barata dantas e Viviane lobato Sobral, para prestar assessoria na 
realização das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Srs. acibethania Silva de arruda, alexandre da Silveira 
Sampaio Neto e Mario luciano de Barros fima, para auxiliarem nos traba-
lhos inerentes ao ato de fiscalização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
21 de Maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça

Protocolo: 658994
Portaria N.º 031/2021-MP/cGMP

o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006, rESolVE;
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a re-
alização de correição Extraordinária nos cargos da Procuradoria de Justiça 
cível, nos dias constantes no cronograma a seguir:

data cargo

14/06/2021 1º, 2º, 3º e 4º cargos de Procurador de Justiça cível

15/06/2021 5º, 6º, 7º e 8º cargos de Procurador de Justiça cível

16/06/2021 9º, 10º, 11º e 12º cargos de Procurador de Justiça cível

17/06/2021 13º, 14º, 15º cargos de Procurador de Justiça cível

ii – dESiGNar os Promotores de Justiça assessores deste Órgão corre-
cional, drs. José Haroldo carneiro Matos, leane Barros fiúza de Mello,  
luziana Barata dantas e Viviane lobato Sobral, para prestar assessoria na 
realização das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, acibethania Silva 
de arruda, alexandre da Silveira Sampaio Neto e Mario luciano de Barros 
Fima, para auxiliarem nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
21 de Maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça

Protocolo: 658987
Portaria N.º 033/2021-MP/cGMP

o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a 
realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos da Promotoria de Justiça 
criminal de icoaraci, no período de 27 a 28 de maio do corrente ano;
ii – dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
lUZiaNa BaraTa daNTaS, para prestar assessoria na realização das ati-
vidades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos;
iii – dESiGNar o integrante da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Sr. Mário lUciaNo dE BarroS firMa, para auxiliar 
nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
21 de maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 658997
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Portaria N.º 034/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que é imperiosa a estruturação das corregedorias, no 
cumprimento de ações planejadas em funções estratégicas relativas ao 
controle e à indução da efetividade institucional e da garantia da unidade 
do Ministério Público;
coNSidEraNdo que nos termos do artigo 68 da lei complementar Esta-
dual n.º 057/2006, de 06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), toda a atividade do Ministério Público obedecerá 
aos princípios do planejamento estratégico e operacional para a obtenção 
do melhor resultado social da execução de suas funções institucionais, o 
permanente aprimoramento da prestação de seus serviços e a raciona-
lidade da disposição e utilização de seus recursos materiais, humanos, 
tecnológicos e financeiros;
coNSidEraNdo que é importante conferir maior transparência à atuação 
da corregedoria Geral do MPPa;
coNSidEraNdo a “carta de Brasília”, documento aprovado, em 22 de 
setembro de 2016, no 7º congresso Brasileiro de Gestão realizado pelo 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), indicando a necessidade 
de aprimoramento dos membros do Ministério Público visando à sua atua-
ção resolutiva e efetividade social;
coNSidEraNdo a recomendação de caráter Geral cNMP-cN N.º 2/2018, 
de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da 
resolutividade e da qualidade da atuação dos membros e das unidades do 
Ministério Público pelas corregedorias-Gerais, mais conhecida como “carta 
de aracaju”;
rESolVE:
art. 1º aprovar o Plano diretor da corregedoria Geral do Ministério Público 
do Pará, para o biênio 2021-2022, constante do anexo desta Portaria.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico.
Belém, 21 de maio de 2021.
PLaNo diretor da correGedoria-GeraL do MiNistÉrio PÚ-
BLico do estado do ParÁ
2021-2022
correGedor-GeraL do MiNistÉrio PÚBLico

Manoel Santino do Nascimento Junior

sUBcorreGedoria-GeraL

1ª Subcorregedora: dulcelinda lobato Pantoja
2ª Subcorregedora: Ubiragilda Silva Pimentel

ProMotores de JUstiÇa assessores

1º cargo: luziana Barata dantas
2º cargo: José Haroldo carneiro Matos

3º cargo: Viviane lobato Sobral
4º cargo: leane Barros fiuza de Mello

serVidores

ana rita Sá dos Santos, alessandra cristine de Sá Medeiros
alexandre lima da Graça, alexandre da Silveira Sampaio Neto
Bruno Travassos da rosa Braga, carlos alberto da Mata Veloso

christiane Teixeira da Silva fujyama, cleide do Socorro amaral Santos
fabricio Jorge rosa de Vasconcelos, Giselle Noronha de Pinho
Marco antônio da Silva castro, Mário luciano de Barros fima
raimundo afonso Pereira, renata cristina de Matos Martins

rose Mary Epifânio de carvalho, Sandra Socorro Moraes da costa
Tânia Venina cardoso Moreira e Waldomiro oliveira Monteiro

estaGiÁrios

Beatriz fernanda Silva favacho, Gabriel Marcos Silva da Silva, Kleyton Gustavo dos Santos flexa,
 Juliana corrêa Gonçalves, Geraldo Magela da Silva falcão Neto e Melina cruz Bentes

agradecimentos a ruth campos (diNf) pela construção da identidade grá-
fica (capa)

MeNsaGeM do correGedor GeraL
o Ministério Público de hoje deve ser pautado em serviços efetivamente 
resolutivos para a sociedade, nossa real destinária. Tais serviços devem ser 
acompanhados e fiscalizados por uma Corregedoria moderna e dinâmica, 
ritmo que pretendemos imprimir a esta nova gestão, buscando medir os 
resultados obtidos, por meio de indicadores e do monitoramento das ações 
propostas.
Iremos agregar todos os avanços tecnológicos em prol da orientação, fis-
calização e avaliação desenvolvidas pela corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Pará (cGMP), com vistar a prestarmos, à sociedade, 
serviços com ênfase na qualidade e nos resultados alcançados.
A CGMP, como órgão orientador e fiscalizador das ações das Promotorias 
de Justiça, caminha lado a lado com a sociedade na cobrança de produção 
de políticas públicas que resolvam os problemas da população. assim, não 
poderia deixar de colocar em prática o direcionamento, a avaliação e o 
monitoramento de suas próprias ações.
como gestor da cGMP, por meio do Plano diretor, tenho o propósito de 
conceder ampla publicidade, aos membros, aos servidores e à sociedade 
em geral, sobre os caminhos que nos disponibilizamos a trilhar no biênio 
2021-2022.
o plano em questão provém da escuta de membros e servidores lotados na 
cGMP, que envolveu a elaboração de um diagnóstico, abrangendo a visão 
de todos, a partir do qual foram construídas ações visando um prognóstico 

baseado na realidade, na solução e/ou mitigação de ameças e problemas 
identificados.
É a primeira vez que a cGMP constrói o seu plano de ação integrado ao 
Planejamento Estratégico, ao Plano Plurianual (PPa) e a lei orçamentária 
anual (loa), ao mesmo tempo que considera e alinha os objetivos propos-
tos no seu Plano diretor.
Nossas dificuldades estão redobradas, em função do momento atual de 
pandemia, porém, não pouparemos esforços para superar a crise e criar 
nosso planejamento, não com propostas mirabolantes, mas com ações que 
efetivamente pudermos concretizar.
objetivamos o amplo envolvimento de todos, pois sabemos o Plano diretor 
da corregedoria-Geral do Ministério Público (PdcGMP) só terá os resulta-
dos esperados com o comprometimento geral.
agradeço as Subcorregedoras, aos Promotores de Justiça assessores e a 
todos os servidores desta cGMP pelo trabalho dedicado a este plano. Siga-
mos adiante, na plena execução do Plano!
Manuel Santino Nascimento Junior
corregedor-Geral do MPPa
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TErMoS E aBrEViaTUraS
Tabela 1 – Definição dos termos e das abreviaturas

TErMo oU aBrEViaTUra dEfiNiÇÃo
acNUr alto comissariado das Nações Unidas para refugiado

ameaças

ameaças são condições decorrentes de variáveis externas e não controláveis que 

podem criar circunstâncias desfavoráveis ao alcance das metas planejadas pela 

organização.
cNBB conferência Nacional dos Bispos do Brasil
cGMP corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
cNMP conselho Nacional do Ministério Público

forças
forças são as competências mais fortes de uma organização, as quais estão sob sua 

influência e controle.

fraquezas
São fatores que estão sob a influência da organização, mas que, de alguma forma, 

atrapalham e/ou não geram vantagem competitiva.
indicador instrumento de mensuração do alcance de um objetivo.

loa lei orçamentária anual.

Mapa Estratégico
Representação gráfica e estruturada dos principais elementos do plano estratégico 

(visão, missão e objetivos estratégicos).

Matriz GUT

GUT, sigla para Gravidade, Urgência e Tendência, é uma ferramenta utilizada na 

priorização das estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas (possibilita 

estabelecer os prazos de execução).

 

Meta
Nível de desempenho pretendido para um determinado tempo, traduzindo quantitati-

va ou qualitativamente um objetivo.

objetivo de contribuição
fim perseguido pela unidade para contribuir com o alcance do objetivo estratégico 

a ela relacionado.

objetivo Estratégico
Resultado que a instituição pretende alcançar para, ao final, atingir o futuro 

almejado.
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oportunidades

condições decorrentes de variáveis externas e não controláveis que podem criar 

circunstâncias favoráveis ao alcance das metas planejadas pela organização, desde 

que se tenham meios e interesse de usufruí-las. São aspectos positivos capazes de 

melhorar o desempenho da organização, quando aproveitados.
Pa Plano de atuação.
PaE Processo administrativo Eletrônico.

PdcGMP Plano diretor da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
PdcN Plano diretor da corregedoria Nacional do Ministério Público.
PEi Plano Estratégico institucional do Ministério Público do Estado do Pará 2021-2029.
PGJ Procuradoria-Geral de Justiça

Planejamento Estratégico
Todo o processo que resulta na definição da estratégia da Instituição. (Portaria 

cNMP-PrESi nº 25/2018).

Plano diretor Setorial
instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos táticos, 

de modo a contribuir, a médio prazo, com a materialização da estratégia institucional.
Plano Estratégico representação concreta da estratégia da instituição.

PPa Plano Plurianual.
raT reunião de acompanhamento Tático (quadrimestral)

SddH Sociedade Paraense de defesa de direitos Humanos

SWoT
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (do inglês Strengths, Weaknesses, 

opportunities and Threats).

UNicEf
fundo internacional de Emergência das Nações Unidas para a infância – em inglês, 

United Nations international children’s Emergency fund.

aPreseNtaÇÃo
A cultura do planejamento, cada vez mais, se impõe diante das dificuldades 
de obtenção de recursos, sejam para custeio de pessoal, de equipamentos 
e de todas as demais despesas financeiras. Com a disponibilização de siste-
mas de transparência das contas públicas, a sociedade, verdadeiro cliente 
dos serviços públicos, exerce diuturnamente o seu direito de cobrar e de 
saber o que foi planejado e executado pelos entes governamentais.
a atual administração da cGMP iniciou em 11 de janeiro de 2021, em meio 
a maior crise sanitária mundial, a pandemia da coVid-19, enfrentando 
dificuldades de várias ordens, porém, logo vislumbrou a necessidade de 
extrapolar o saber jurídico, buscando transformar informações de forma 
gerencial, planejando suas ações, consubstanciadas no presente Plano di-
retor da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará (Pd-
cGMP), integrado ao planejamento institucional e direcionador das ações 
que deve implementar ao longo do biênio 2021 a 2022.
a partir da iniciativa do corregedor-Geral, foram convocadas reuniões téc-
nicas com os Promotores de Justiça assessores e a assessoria de Pla-
nejamento institucional, visando delinear um plano com ações viáveis e 
passiveis de monitoramento e controle, através de indicadores, e que efe-
tivamente buscasse resolver ou mitigar os principais problemas a serem 
identificados por membros e servidores da CGMP.
Em seguida, foi preparado material audiovisual, enviado antecipadamente 
aos participantes, contendo as informações necessárias sobre o processo de 
construção do PDCGMP, almejando que as oficinas tivessem curta duração, a 
fim de otimizar a participação de todos os membros e servidores da CGMP. 
Nas oficinas presenciais, foi incluído todos os cuidados necessários para evitar 
a proliferação do vírus da coVid-19. ademais, foram utilizadas ferramentas 
tecnológicas, tais como reuniões virtuais, comunicação via e-mails e grupos 
de Whatsapp), que permitiram o avanço e maturação das etapas necessárias.
Foram realizadas oficinas de trabalho presenciais, limitadas ao máximo de 
10 pessoas, realizadas em salas amplas e arejadas, com transmissão on-li-
ne para os servidores em trabalho remoto), nas quais foram aplicadas téc-
nicas específicas, como a Matriz SWOT e a Matriz GUT, envolvendo todos os 
membros e servidores, além de terem sido promovidas reuniões técnicas, 
entre o corregedor Geral e os Promotores de Justiça assessores, alcançan-
do-se, como produto, 12 (doze) objetivos de contribuição, perfeitamente 
coadunados com os objetivos estratégicos e com iniciativas alinhadas ao 
PPa 2020-2023 e ao orçamento institucional vigente para 2021.
importante destacar que a elaboração do PdcGMP foi balizada nos obje-
tivos Estratégicos e no Mapa Estratégico institucional do MPPa, debatidos 
em oficinas ocorridas em 2019, que ainda estão em processo  de constru-
ção, e os possíveis ajustes serão objeto de revisão em nosso Plano diretor, 
nos prazos das reuniões de acompanhamento Tático (raT) e de monitora-
mento, sem prejuízo de sua imediata execução.
O trabalho orientador e fiscalizador da CGMP perpassa pelo domínio de assuntos 
ligados à gestão, em suas múltiplas vertentes, exigindo o uso racional do tempo, 
otimização, eficiência e eficácia, padronização criativa e inteligente, que devem 
deixar de ser conceitos abstratos, para se tornarem rotina de trabalho.
Para atuar com eficiência, o promotor de Justiça deve estar continuamente 
preparado para o enfrentamento das questões que lhe são trazidas, evitan-
do que a resposta ao tema seja emitida fora do prazo e/ou com baixa quali-
dade. isso demanda tempo e aprendizado permanente, conforme orientam 
os autores do livro “Gestão de Promotorias de Justiça e seus Processos de 
Negócios” (GoUVÊa, EVaNGEliSTa r e EVaNGEliSTa V, 2012).

a cGMP, com o seu inédito Plano diretor pretende exercer as suas funções 
institucionais de forma plena e eficiente, tanto em âmbito interno, como 
perante a sociedade.
o PdcGMP será apresentado ao colégio de Procuradores, após o que ha-
verá a sua divulgação no site da cGMP, como também será disponibilizado, 
em meio magnético, para unidades internas e externas.
Em suma, almeja-se que o presente Plano diretor potencialize a atuação 
orientadora da corregedoria-Geral, enquanto órgão estratégico e indutor 
da atuação dos membros direcionada à transformação da realidade social 
no estado do Pará.
ForÇa de traBaLHo atUaL da cGMP
tabela 2 - distribuição da Força de trabalho da cGMP – Membros

loTaÇÃo NÚMEro dE MEMBroS loTadoS Na UNidadE

Gabinete do corregedor-Geral MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior

1ª SUBcorrEGEdora dUlcEliNda loBaTo PaNToJa

2ª SUBcorrEGEdora UBiraGilda SilVa PiMENTEl

1º Promotor de Justiça assessor lUZiaNa BaraTa daNTaS

2º Promotor de Justiça assessor JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS

3º Promotor de Justiça assessor ViViaNE loBaTo SoBral

4º Promotor de Justiça assessor lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo

ToTal  

tabela 3 - distribuição da Força de trabalho da cGMP – servidores

loTaÇÃo

MPPa/ 
cEdi-
do dE 

oUTroS 
ÓrGÃoS

aUXiliar 
adMiNiSTra-

TiVo

aSSESSor 
coM VÍN-

cUlo

aSSESSor 
SEM VÍNcUlo

ESTaGiá-
rio

MoToriSTa 
E aUXiliar 

dE 
SErViÇoS 
GEraiS

ToTal

assessoria Jurídica    3   3

assessoria de Plane-
jamento   1    1

Estágio Probatório  1     1

Procedimento disciplinar 
Preliminar (PdP) e Pro-

cedimento administrativo 
disciplinar (Pad)

  2 1   3

correição ordinária/Extra-
ordinária e inspeção  2     2

registro de atividade 
funcional e Movimentação 

na carreira
 2   1  3

acompanhamento de 
Sistema de atividades dos 

Membros (SiaMP)
 1     1

acompanhamento de 
Plano de atuação (SEaPa) 

e Plantão institucional
 1     1

acompanhamento de 
Visitas a Estabelecimentos 
Prisionais e congêneres

 1     1

apoio administrativo 2      2

Serviço de apoio      2 2

ToTal 2 8 3 4 1 2 20
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MetodoLoGia
a construção do Plano diretor da corregedoria Geral do Ministério Público 
do Estado do Pará (PdcGMP), biênio 2021-2022, foi estruturado a partir do 
Plano Estratégico institucional.
Inicialmente, foi realizado pesquisa para identificar quais Corregedorias-
Gerais das unidades ministeriais já haviam formulado os seus Planos dire-
tores (técnica de benchmarking), que serviram de referência  elaboração 
do PdcGMP, com os itens necessários, nos moldes do Plano da corregedo-
ria Nacional do Ministério Público Brasileiro e coadunados com os objetivos 
de contribuição ali elencados.
O processo de construção do PDCGMP iniciou com 2 (duas) oficinas de tra-
balho, realizadas presencialmente, com as etapas descritas abaixo:
figura 1 – Etapas do PdcGMG
1ª fase: levantamento das informações -
2ª fase:  construção dos ocs e seus desdobramentos -
3ª fase: alinhamento ao PEi e aos instrumentos de Planejamento Gover-
namentais (PPa e loa)
4ª fase: Estabelecimento de prazos de execução e do indicador
5ª fase: Execução das ações e concretização dos ocs
6ª fase: Monitoramentoe ajustes
1ª Etapa Prévia - levantamento das informações:
• Confecção de material audiovisual, contendo explicações técnicas, envia-
do com antecedência aos participantes, com as informações necessárias, 
que otimizou e tornou a atividade mais produtiva;
• Utilização da ferramenta Business Model Canvas, consistente na utilização 
de material gráfico, incluindo mapas de elementos para facilitação visual;
• Realização de 2 (duas) oficinas presenciais, com grupos distintos de par-
ticipantes, no limite máximo de 10 (dez) pessoas, e de 1 (uma) oficina 
virtual, envolvendo membros e servidores em trabalho remoto. o objetivo 
das oficinas foi a elaboração de diagnóstico situacional da CGMP, mediante 
a aplicação da matriz SWoT (em inglês: Strenghts, Weaknesses, opportu-
nities e Threats, que, em tradução livre, significa respectivamente Pontos 
fortes, Pontos fracos, oportunidades e ameaças).
2ª Etapa - construção dos objetivos de contribuição:
• Após a ocorrência da 1ª oficina, foi efetuado trabalho técnico de cruza-
mento das informações, identificando ações de prioridades máximas posi-
tivas (forças X oportunidades), desafios e melhorias (fraquezas X oportu-
nidades), vislumbrando ações para o enfrentamento e/ou mitigação das 
ameaças (forças X ameaças) e, principalmente, identificando o alto risco e 
vulnerabilidade (fraquezas X ameaças);
• Agrupamento das fraquezas por temas, de modo a destacar os problemas 
identificados por mais de uma pessoa;
• Realização de reunião com o Corregedor-Geral, envolvendo os Promoto-
res de Justiça assessores e a assessoria de Planejamento institucional da 
cGMP, com o seguinte objeto:
- aplicação da técnica Brainstorming (“tempestade de ideias”), por meio da 
qual foi possível encontrar ações para solução dos problemas identificados, 
bem como de outras ações que valorizem as oportunidades e mitiguem as 
ameaças, os chamados objetivos de contribuição (oc), passíveis de solu-
cionar e/ou mitigar os principais problemas identificados, que contribuirão 
com os objetivos Estratégicos institucionais do MPPa, decênio 2020-2029;
- Escolha dos “Guardiões do objetivo de contribuição”, que correspondem 
aos membros e servidores que serão responsáveis pelo desenvolvimento 
dos objetivos de contribuição.
3ª Etapa - alinhamento ao PEi e aos instrumentos de Planejamento Gover-
namentais (PPa e loa):
• Vinculação dos Objetivos de Contribuição (PDCGM) aos Objetivos Estra-
tégicos institucionais (PEi), bem como ao Plano Plurianual (PPa) e à lei 
orçamentária anual (loa).
4ª Etapa - Estabelecimento de Prazos de Execução e do indicador de con-
tribuição:
• Realização da 2ª Oficina, com remessa prévia de quadro contendo agru-
pamentos de problemas afins, para que os participantes, por meio da Ma-
triz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), definissem prioridades e pra-
zos de execução dos objetivos de contribuição propostos;
•Eleição de indicador de contribuição, capaz de medir e monitorar os obje-
tivos propostos dentro dos prazos de execução previstos.
5ª Etapa – Execução das ações e concretização dos objetivos de contribuição:
• O Guardião ficará responsável por conduzir as ações do Objetivo propos-
to, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos, sendo possível a forma-
ção de grupo, visando auxiliar na concretização do objetivo.
6ª Etapa - Monitoramento e ajustes:
• Nesta fase, será realizado o monitoramento da execução do PDCGMP, me-
diante a realização de reuniões de acompanhamento Tático (raT), que de-
vem ocorrer quadrimestralmente, nas quais serão efetuados os ajustes neces-
sários para o alcance dos resultados propostos, com as devidas justificações.
diaGNÓstico da cGMP
após a aplicação da Matriz SWoT, foi possível obter um diagnóstico si-
tuacional da cGMP, que deu enfoque às principais fraquezas e ameaças 
identificadas, sendo aglutinadas por grupos, de modo a elaborar propos-
tas soluções/mitigação para as mesmas, que foi posteriormente enviado 
à análise de todos os integrantes da cGMP, para que pontuassem (Matriz 
GUT) e, a partir da Gravidade, Urgência e Tendência, pudessem priorizar 
a ordem cronológica da execução dos objetivos de contribuição, de forma 
a contribuir com a consecução dos objetivos Estratégicos institucionais.
Tabela 4- relatório Situacional – Matriz SWoT

rElaTÓrio SiTUacioNal da cGMP 

aMBiENTE 
iNTErNo

forÇaS

ü  integração, dedicação e compromisso da equipe da cGMP;
ü  Bom nível de relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho;

ü  disposição da equipe da cGMP em orientar os membros, visando uma atuação 
regular, em consonância com os atos normativos do cNMP e a administração 

Superior do MPPa;
ü  a posição da corregedoria como órgão integrante da administração Superior, o 

que gera um maior e melhor acesso às demais unidades do MPPa;
ü  atendimento ao público em geral pela cGMP;

ü  disponibilização de sistemas informatizados (de pesquisas);
ü  Mão de obra qualificada e aberta às mudanças exequíveis;

ü  atividade laboral séria e compromissada;
ü  Identificação com a missão institucional.

fraQUEZaS

ü  ausência de gestão das informações correcionais (nas fases pré e pós-cor-
reição);

ü  ausência de ferramentas de mineração de dados;
ü  apego a análises meramente quantitativas de resultados;
ü  falta de capacitação continuada dos integrantes da cGMP;

ü  ausência de domínio integral, por parte dos servidores, a respeito das ativida-
des da corregedoria;

ü  Deficiência de conhecimento dos servidores sobre o Sistema de Tabelas 
Unificadas do CNMP;

ü  ausência de ferramentas gerenciais adequadas para o controle das atividades 
finalísticas, o que gera excesso de re(trabalho) manual;

ü  Equipamentos eletrônicos obsoletos;
ü  falta de padronização das atividades desenvolvidas pela cGMP;

ü  falta de atribuições das Subcorregedorias-gerais, em decorrência da desatuali-
zação da lei complementar n.º 057/2006;

ü  falta de um membro responsável para a função de coordenação das atividades 
administrativas (coordenador-chefe de Gabinete);

ü  Deficiência de análise qualitativa, pela CGMP, dos Planos de Atuação das Promo-
torias de Justiça, que deve focar no resultado social de suas atividades;

ü  reduzida atividade repressiva da cGMP, que hoje vem atuando, de forma mais 
efetiva, nas funções preventiva e orientadora;

ü  falta de busca de conhecimento das práticas exitosas de outras unidades 
correcionais;

ü  reduzida frequência de diálogos diretos entre a corregedoria-Geral e os 
membros, inclusive para a exposição dos maiores problemas e dos principais erros 

detectados frequentemente em inspeções/correições;
ü  Deficiência na interlocução com outros órgãos de controle e de investigação, 

que propicie o acesso rápido a provas e informações;
ü  falta de atualização do site institucional com informações e notícias da cGMP;

ü  Deficiência de comunicação interna entre as unidades da CGMP;
ü  inadequação do espaço físico para melhor atendimento externo e desenvolvi-

mento dos trabalhos;
ü  distanciamento social dos membros do MPPa;

ü  ausência de um canal direto de comunicação da cGMP com a sociedade;
ü  falta de atendimento externo de forma online (canal de atendimento);

ü  Dificuldade de entendimento do público sobre a distinção de atribuições da 
ouvidoria e da corregedoria-Geral;

aMBiENTE 
EXTErNo

oPorTUNidadES

ü  credibilidade da cGMP perante os membros e junto à sociedade;
ü  aprendizado por meio do compartilhamento de experiências de outras unidades 

correcionais;
ü  Disseminar práticas de gestão eficiente de Promotorias de Justiça, voltadas a 

resultados socialmente efetivos;
ü  Maior integração e apoio da administração Superior;

ü  integração entre os diversos departamentos/setores do MPPa (EX. drH, infor-
mática e conselho Superior);

ü  intervenção positiva do cNMP e de outros órgãos, que impactam as atividades, 
trazendo novas diretrizes a serem alcançadas;

ü  Sociedade mais consciente de seus direitos e participativa, com vontade de 
denunciar as ações ou omissões reprováveis de membros, colaborando, assim, 

com a corregedoria-Geral em seu mister.

aMEaÇaS

ü  Pandemia e suas consequências físicas e emocionais: dificuldades na operacio-
nalização dos sistemas para o trabalho remoto/absenteísmo no trabalho, principal-

mente o emocional e os consequentes problemas no clima organizacional;
ü  falta de tempo de membros para participar de eventos voltados à orientação 

funcional;
ü  Não utilização, na íntegra, das tabelas taxonômicas do cNMP;

ü  inexistência de manuais de procedimentos uniformizados das atividades;
ü  demora dos membros em enviar a manifestação preliminar em relação a 

Processo disciplinar Preliminar, incorrendo no atraso dos trâmites;
ü  Limitação orçamentaria que influência na falta de investimento tecnológico, 

estrutura física e humana devidamente capacitada;
ü  Segurança orgânica voltada a salvaguarda dos dados, documentos e informa-

ções que tramitam na cGMP.

tabela 5- Priorização através da Matriz GUt

Nº ProBlEMaS PoNTUaÇÃo  

1
ausência de gestão das informações correcionais (pré e pós-correição) /ausência de 
ferramentas de mineração de dados / apego a análises meramente quantitativas de 

resultados.
3626

2
falta de capacitações constantes dos integrantes da cGMP/ ausência de domínio inte-
gral, por parte dos servidores, a respeito das atividades da Corregedoria / Deficiência 

de conhecimento dos servidores sobre o Sistema de Tabelas Unificadas do CNMP
3532

3 Ausência de ferramentas gerenciais adequadas para o controle das atividades finalísti-
cas/Excesso de re(trabalho) manual / Equipamentos eletrônicos obsoletos. 2717
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4

falta de padronização das atividades desenvolvidas pela cGMP/ falta de atribuições 
das Subcorregedorias, em decorrência da desatualização da lei complementar n.º 

057/2006 / falta de um membro responsável para a função de coordenação das ativi-
dades administrativas (coordenador-chefe de Gabinete)

2009

5 Deficiência de análise qualitativa, pela CGMP, dos Planos de Atuação das Promotorias de 
Justiça, que deve focar no resultado social de suas atividades 1559

6 reduzida atividade repressiva da cGMP, que hoje vem atuando, de forma mais efetiva, 
nas funções preventiva e orientadora 1400

7

falta de busca de conhecimento das práticas exitosas de outras unidades correcionais; 
/reduzida frequência de diálogos diretos entre a corregedoria-Geral e os membros, 
inclusive para a exposição dos maiores problemas e dos principais erros detectados 

frequentemente em inspeções/correições

1315

8 Deficiência na interlocução com outros órgãos de controle e de investigação, que propi-
cie o acesso rápido a provas e informações. 965

9 Falta de atualização do site institucional com informações e notícias da CGMP/ Deficiên-
cia de comunicação interna entre as unidades da cGMP 959

10 inadequação do espaço físico para melhor atendimento externo e desenvolvimento 
dos trabalhos. 596

11 distanciamento social dos membros do MPPa / ausência de um canal direto de comuni-
cação da cGMP com a sociedade 577

12
Falta de atendimento externo de forma online (canal de atendimento) / Dificuldade de 
entendimento do público sobre a distinção de atribuições da ouvidoria e da correge-

doria-Geral
500

 

lEGENda dE PoNTUaÇÃo USada Na GUT

GraVidadE UrGÊNcia TENdÊNcia

1 - SEM GraVidadE 1 - NÃo TEM PrESSa 1 - NÃo Vai Piorar

2 - PoUco GraVE 2 - PodE ESPErar UM PoUco 2 - Vai Piorar EM loNGo PraZo

3 - GraVE 3 - o MaiS cEdo PoSSÍVEl 3 - Vai Piorar EM MÉdio PraZo

4 - MUiTo GraVE 4 - coM alGUMa UrGÊNcia 4 - Vai Piorar EM PoUco TEMPo

5 - EXTrEMaMENTE GraVE 5 - aÇÃo iMEdiaTa 5 - Vai Piorar raPidaMENTE

aÇÕes a sereM deseNVoLVidas
 a construção das ações propostas, visam o aperfeiçoamento da política 
institucional e está baseada no tripé
figura 2 – Tripé para ações do PdcGM
• Diagnóstico
• Orientação
• Responsabilização
*GUardiÃo: É a pessoa (Promotor de Justiça assessor ou servidor de-
signado) que ficará responsável por conduzir as iniciativas dos Objetivos 
propostos, inclusive pelos prazos (poderá montar um grupo, de pessoas de 
dentro ou fora da cGMP, que possa auxiliar na concretização do objetivo)
os indicadores e metas para monitoramento de seus objetivos de contri-
buição, foram construídos em conformidade com a maturidade da unidade, 
que se encontra em fase de consolidação de métricas para medir os resul-
tados alcançados. assim, optou-se por eleger indicadores que atendessem 
aos requisitos básicos e de maior simplicidade (baixo custo de obtenção 
e fácil aplicação da fórmula). as metas, por sua vez, foram estabelecidas 
com o fito de serem alcançáveis.
Tabela 6- objetivos de contribuição por Tema, Grau de Prioridade, Guar-
dião do objetivo, indicadores e Metas
 

TEMa 1:  iNforMaÇÕES GErENciaiS
oBJETiVo 1

TraNSforMar dadoS EM iNforMaÇÕES GErENciaiS Para dESENVolVEr o PlaNEJaMENTo E a ESTaTÍSTica Na 
cGMP

iNdicador
descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para o produzir informações gerenciais.

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS
ausência de gestão das informações correcionais (pré e pós-correição) /ausência de ferra-
mentas de mineração de dados / apego a análises meramente quantitativas de resultados

GraU dE PrioridadE 1

METaS

dEScriÇÃo PraZo

Percentual de ações executa-
das dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: construção 

do PdcGMP
2º Quadrimestre: ação 1

3º Quadrimestre: ação 2 e 3

1º Quadrimestre: ação 4 e 5
2º Quadrimestre:
3º Quadrimestre:

GUardiÕES*
1º Guardião: renata cristina de Matos Martins
2º Guardião: rose Mary Epifânio de carvalho

aÇÕES
1.  Elaboração de agenda das reuniões de acompanhamento Tático (raTs), para monitoramento e ajustes das ações do 

Plano diretor;
2.  Realização de levantamentos estatísticos sobre a atividade finalística e de dados sociais;

3.  fixação de indicadores para mensurar, quantitativamente e qualitativamente, a execução das atividades;
4.  criação de “banco de dados” sistematizados, aptos a fornecer relatórios gerenciais sobre a atividade ministerial por 

área de atuação; e
5.  Elaboração/formalização de Manual de atividades da cGMP, balizados nos regramentos formais, servindo de ferramen-

ta norteadora para membros e servidores.
 

TEMa 2:  caPaciTaÇÃo

oBJETiVo 2

iMPUlSioNar a caPaciTaÇÃo coNTÍNUa E PErMaNENTE doS iNTEGraNTES da cGMP

iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para impulsionar a capacitação da cGMP

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS
falta de capacitações constantes dos integrantes da cGMP/ ausência de domínio inte-

gral, por parte dos servidores, a respeito das atividades da Corregedoria / Deficiência de 
conhecimento dos servidores sobre o Sistema de Tabelas Unificadas do CNMP

GraU dE PrioridadE 2

METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executa-
das dentro do prazo previsto

2021 2022

1º Quadrimestre: constru-
ção do PdGMP

2º Quadrimestre: ações 
1 e 2

3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ação 3

GUardiÕES* 1º Guardião: dra. leane fiuza de Mello
2º Guardião: dra. Viviane lobato Sobral

aÇÕES

1. Eleição de equipe para identificar os temas de capacitação mais relevantes e prioritários;
2. remessa, ao cEaf, de proposta de atividades de capacitação para os integrantes da cGMP; e

3. acompanhamento da realização das atividades de capacitação, fomentando a adesão e participação dos integrantes 
da cGMP.

 

TEMa 3:  SiSTEMa coMPUTacioNal

oBJETiVo 3

aTENdEr aS NEcESSidadES doS SiSTEMaS iNforMaTiZadoS da cGMP 

iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para atender as necessidades do sistema compu-
tacional.

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS Ausência de ferramentas gerenciais adequadas para o controle das atividades finalísticas/
Excesso de re(trabalho) manual / Equipamentos eletrônicos obsoletos

GraU dE PrioridadE 3

METaS

dEScriÇÃo PraZo

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022

1º Quadrimestre: constru-
ção do PdcGMP.
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ações 
1 e 2

1º Quadrimestre: ação 3
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ações 
4 e 5.

GUardiÕES* 1º Guardião: dra. luziana Barata dantas
2º Guardião: dra. Viviane lobato Sobral 

aÇÕES

1. realização de levantamento das demandas dos sistemas informatizados da cGMP;
2. adoção de ferramentas tecnológicas de Bi (Bussiness inteligence) e congêneres, que permitam o aprimoramento dos 

relatórios da cGMP,  (Bi – Bussiness inteligence);
3. implantação do Processo administrativo Eletrônico (PaE) para atividade disciplinar da cGMP;

4. apuração das necessidades de equipamentos de informática em todas as unidades da cGMP; e
5. realização de intercâmbio, com unidades ministeriais externas, visando aprimorar os relatórios dos sistemas informa-

tizados da cGMP.
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TEMa 4: rEESTrUTUraÇÃo orGaNiZacioNal
oBJETiVo 4

ELABORAR A PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.◦ 057/2006 E ATUALIZAR OS ATOS NORMATIVOS 
da cGMP

iNdicador
descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para adequação da legislação vigente da cGMP

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS

falta de padronização das atividades desenvolvidas pela cGMP/ falta de atribuições das 
Subcorregedorias, em decorrência da desatualização da lei complementar n.º 057/2006 / 
falta de um membro responsável para a função de coordenação das atividades administra-

tivas (coordenador-chefe de Gabinete)
GraU dE PrioridadE 4

METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: constru-

ção do PdcGMP.
2º Quadrimestre: ações 

1, 2 e 3.
3º Quadrimestre: ações 

4, 5.

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ações 
6 e 7.

GUardiÕES* 1º Guardião: dr. José Haroldo carneiro Matos
2º Guardião: dra. leane fiuza de Mello  
aÇÕES

1. Elaboração de proposta de alteração da Lei Complementar n.º 057/2006, visando redefinir as atribuições dos cargos 
de corregedor-Geral e Subcorregedores, alterar a nomenclatura “Promotores de Justiça assessores” para “Promotores 

corregedores auxiliares” e outros temas pertinentes.
2. atualização do regimento interno da cGMP;

3. finalização da elaboração de novo Provimento sobre inspeções e correições da cGMP;
4. conclusão da redação do novo Provimento sobre o Estágio Probatório;

5. Elaboração de  E-book com a consolidação dos atos normativos da cGMP;
6. confecção de Manual de rotinas administrativas e correicionais; e

7. Efetuação da reestruturação organizacional, mediante organograma;
 

 

TEMa 5:  rElacioNaMENTo coM oS MEMBroS

oBJETiVo 5

foMENTar a adESÃo doS ÓrGÃoS dE EXEcUÇÃo aoS PlaNoS rEGioNaiS E SEToriaiS

iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para o fomento a adesão aos Planos setoriais e 
regionais

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMa Deficiência de análise qualitativa, pela CGMP, dos Planos de Atuação das Promotorias de 
Justiça, que deve focar no resultado social de suas atividades

GraU dE PrioridadE 5

METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022

1º Quadrimestre: constru-
ção do PdcGMP.

2º Quadrimestre: ações 
1 e 2.

3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre: ação 3
3º Quadrimestre: ação 4.

GUardiÕES* 1º Guardião: dra. luziana Barata dantas
2º Guardião: dra. leane fiuza de Mello  

aÇÕES

1. Expedição de recomendação para que as Promotorias de Justiça elaborem os seus Planos de atuação em consonância 
com os Planos institucionais de ações integradas Setoriais e regionalizados;

2. Proposição aos centros de apoio operacional, a realização de projetos setoriais e regionalizados visando a resolução 
dos principais problemas identificados nos Planos de Atuação das Promotorias de Justiça;

3. acompanhamento da execução dos Planos de atuação elaborados com as diretrizes da cGMP; e
4. Elaboração e execução de Sistema de Premiação às Promotorias de Justiça que implementem Planos de atuação 

vinculados aos Planos institucionais de ações integradas Setoriais e regionalizados.

TEMa 5:  rElacioNaMENTo coM MEMBroS
oBJETiVo 6

forTalEcEr o coNTrolE corrEicioNal daS aTiVidadES fiNalÍSTicaS
iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para atuação com maior transparência e efetividade 
no controle das atividades finalísticas.

 

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMa reduzida atividade repressiva da cGMP, que hoje vem atuando, de forma mais efetiva, nas 
funções preventiva e orientadora

GraU dE PrioridadE 6

METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: constru-

ção do PdcGMP.
2º Quadrimestre: ação 1.
3º Quadrimestre: ações 

2 e 3.

1º Quadrimestre: .
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ações 
4 e 5.

GUardiÕES* 1º Guardião: dra. Viviane lobato Sobral
2º Guardião: dr. José Haroldo carneiro Matos

aÇÕES
1. remessa, ao cEaf, de proposta de atividades de capacitação, de membros e servidores, sobre a operacionalização das 

Tabelas Unificadas do CNMP;
2. Elaboração de ato normativo visando fortalecer a atuação resolutiva dos membros, de acordo com as diretrizes 

traçadas pela carta de Brasília;
3. divulgação do Manual de rotinas administrativas e correicionais;

4.  realização de videoconferências para estimular os membros a implementar atividades extrajudiciais de relevância 
social; e

5. articulação, com o Núcleo Permanente de incentivo à autocomposição (NUPEia), a realização atividades com os 
membros para desenvolver a Justiça de Paz.

 

TEMa 5:  rElacioNaMENTo coM oS MEMBroS

oBJETiVo 7

aPErfEiÇoar a aTiVidadE orGaNiZacioNal E dE PlaNEJaMENTo daS ProMoToriaS dE JUSTiÇa a ParTir dE 
EXPEriÊNciaS EXiToSaS dE oUTraS UNidadES MiNiSTEriaiS

iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para que a unidade correcional conheça as práticas 
exitosas de outras unidades ministeriais.

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS

falta de busca de conhecimento das práticas exitosas de outras unidades correcionais /
reduzida frequência de diálogos diretos entre a corregedoria-Geral e os membros, inclusive 
para a exposição dos maiores problemas e dos principais erros detectados frequentemente 

em inspeções/correições

GraU dE PrioridadE 7

METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022

1º Quadrimestre: constru-
ção do  PdcGMP.

2º Quadrimestre: ações 
1 e 2.

3º Quadrimestre: ação 3.

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ações 
4 e 5.

GUardiÕES* 1º Guardião: dr. José Haroldo carneiro Matos
2º Guardião: alexandre lima da Graça

aÇÕES

1. realização de pesquisa sobre experiências de vanguarda junto ao cNMP e/ou outras instituições;
2. articulação, com outras Unidades Ministeriais, oportunidades de conhecimento sobre as suas experiências exitosas;

3. remessa, ao cEaf, proposta de atividades de capacitação dos membros em temas de Gestão de Promotorias;
4. divulgação de boas práticas de outras unidades ministeriais, que valorizam a atividade proativa dos membros, priori-

zando a sua atuação preventiva quanto a situações de crise; e
5. realização de reuniões com os membros visando incrementar o levantamento dos indicadores sociais para pautar a 

sua atuação no fomento às políticas públicas de garantia dos direitos fundamentais.
 

TEMa 6:  coMUNicaÇÃo E iNTEGraÇÃo
oBJETiVo 8

iNTEGrar a cGMP coM ÓrGÃoS EXTErNoS Para iNTErcÂMBio dE coNHEciMENTo E dE EXPEriÊNciaS
iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para a integração da cGMP com outros órgãos 
interinstitucionais

fórmula:
  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________

_______  X 100
∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 

PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMa
Deficiência na interlocução com outros órgãos de controle e de investigação, que propicie o 

acesso rápido a provas e informações
 

GraU dE PrioridadE 8
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METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: constru-

ção do PdcGMP
2º Quadrimestre: ação 1

3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre: ação 2
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ação 3

GUardiÕES* 1º Guardião: dr. Manoel Santino Nascimento Junior
2º Guardião: Mário luciano de Barros fima

aÇÕES
1. realização de levantamento dos órgão e instituições com os quais a cGMP vislumbra a troca de conhecimento e de  

experiências, visando o fortalecimento de sua missão institucional;
2. celebração de termos de cooperação técnica ou outro congêneres, para execução das atividades de intercâmbio 

interinstitucional; e
3.Realização de eventos, tais como reuniões, oficinas e/ou outros, para  debate e divulgação das ações de intercâmbio 

já desenvolvidas.

 

TEMa 6:  coMUNicaÇÃo E iNTEGraÇÃo
oBJETiVo 9

aPErfEiÇoar a coMUNicaÇÃo iNTErNa
iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que melhorem a comunicação interna.
fórmula:

  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________
_______  X 100

∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 
PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS
Falta de atualização do site institucional com informações e notícias da CGMP/ Deficiência 

de comunicação interna entre as unidades da cGMP
 

GraU dE PrioridadE 9

METaS

dEScriÇÃo PraZoS Para rEaliZaÇÃo daS aÇÕES

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: constru-

ção do PdGMP
2º Quadrimestre: ação 

1 e 2
3º Quadrimestre: ação 3

1º Quadrimestre: ação 4
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ação 5

GUardiÕES* 1º Guardião: renata cristina de Matos Martins
2º Guardião: rose Mary Epifânio de carvalho

aÇÕES
1.aplicação de pesquisa sobre o clima organizacional no âmbito da cGMP;

2. Elaboração de estratégias para solucionar as lacunas que dificultam a comunicação interna;
3. Definição dos canais mais adequados para o compartilhamento de informações internas;

4. divulgação dos dados coletados com a equipe, gestores e com todos que possam contribuir estrategicamente; e
5. Promoção de reuniões periódicas para expor ideias, dar e receber feedback, estabelecer conexão entre os servidores, 
e para debater as atividades cotidianas que realizam, no propósito de fornecer uma visão mais ampla dos objetivos e 

resultados que podem ser alcançados.
 

 

TEMa 6:  coMUNicaÇÃo E iNTEGraÇÃo
oBJETiVo 10

forTalEcEr o diáloGo da cGMP coM a SociEdadE
iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para a comunicação institucional com a sociedade
fórmula:

  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimes-
tre ______________________________________________________  X 100

∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 
PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS
distanciamento social dos membros do MPPa / ausência de um canal direto de comunicação 

da cGMP com a sociedade
 

GraU dE PrioridadE 11

METaS

dEScriÇÃo PraZo

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: constru-

ção do PdcGMP.
2º Quadrimestre:
3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: ações 
1, 2 e 3.

GUardiÕES* 1º Guardião: Manuel Santino Nascimento Junior
2º Guardião: dra. leane fiuza de Mello  
aÇÕES

1. Programação de atividades de escuta prévia da sociedade, por meio de audiências públicas, consultas, reuniões e 
visitas institucionais, de acordo com o calendário de correições e inspeções nas unidades do MPPa;

2. realização de suporte técnico e de logística para as atividades de Escuta Social; e
3. aplicação, após a realização das atividades de Escuta Social, avaliação de desempenho do(s) membro(s) da unidade 

ministerial.
 

TEMa 6:  coMUNicaÇÃo E iNTEGraÇÃo
oBJETiVo 11

aPriMorar oS caNaiS dE coMUNicaÇÃo E iNTEGraÇÃo Social  
iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para o fortalecimento do controle social
fórmula:

  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________
_______  X 100

∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 
PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMaS
Falta de atendimento externo de forma online (canal de atendimento) / Dificuldade de 

entendimento do público sobre a distinção de atribuições da ouvidoria e da corregedoria-
Geral

GraU dE PrioridadE 12

METaS

dEScriÇÃo PraZo

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: constru-

ção do PdcGMP.
2º Quadrimestre: ação 1.
3º Quadrimestre: ação 2.

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre:

 3º Quadrimestre: ação 3.

GUardiÕES* 1º Guardião: dra. luziana Barata dantas
2º Guardião: renato leno cunha almeida

aÇÕES
1. Elaboração de proposta de ampliação e fortalecimento dos canais de atendimento ao público externo da cGMP, espe-

cialmente serviços de 0800, Whatsaap, correio eletrônico e outros;
2. Definição de estratégias para estruturação e ampliação dos serviços de atendimento ao público externo da CGMP; e
3. divulgação ampla, junto às entidades de defesa dos direitos humanos, tais como UNicEf, acNUr, cNBB, SddH, e 
observatórios Sociais e demais entidades da organizada, de todos os canais de comunicação e integração da cGMP.

 

TEMa 7:  ESTrUTUral iNTErNo
oBJETiVo 12

adEQUar o ESPaÇo fÍSico da cGMP
iNdicador

descrição: Taxa de ações realizadas dentro do prazo que contribuem para que o espaço físico da cGMP, esteja condizente 
com suas necessidades.

 
fórmula:

  ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  _______________________________________________
_______  X 100

∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre 
PEriodicidadE Quadrimestral (período das raTs)

ProBlEMa inadequação do espaço físico para melhor atendimento externo e desenvolvimento dos 
trabalhos.

GraU dE PrioridadE 10

METaS

dEScriÇÃo PraZo

Percentual de ações executadas 
dentro do prazo previsto

2021 2022
1º Quadrimestre: PdcGMP 

em construção.
2º Quadrimestre: ação 1.
3º Quadrimestre: ação 2.

1º Quadrimestre:
2º Quadrimestre:

 3º Quadrimestre: ação 3.

GUardiÕES* 1º Guardião: dr. Manoel Santino Nascimento Junior
2º Guardião: dr. José Haroldo carneiro Matos

aÇÕES
1. Definição das demandas de adequação do espaço físico da CGMP;

2. atuação, junto à PGJ, para aquisição ou permuta de imóvel que atenda às necessidades físicas dos trabalhos desen-
volvidos pela cGMP; e

3. Promoção da execução de obra de adequação que atenda necessidades urgentes da cGMP. 

ideNtidade e iNteGraÇÃo estratÉGica
o Mapa Estratégico institucional, elaborado para vigência de 9 (nove) anos 
(2021-2029) apresenta, atualmente, 09 (nove) objetivos Estratégicos, 
contemplados integralmente pela cGMP em suas ações de orientação e 
fiscalização direcionados ao seu efetivo cumprimento.
Importante ratificar que os eventuais ajustes nos Objetivos Estratégicos e 
no Mapa Estratégico institucional, ainda em processo de construção/revi-
são, também serão considerados posteriormente no PdcGMP.
Plano Estratégico institucional do MPPa
figura 3 – Mapa Estratégico do MPPa
1 - fiScaliZar o USo dE rEcUrSoS PÚBlicoS E ESTiMUlar o aPErfEi-
ÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL, impulsiona a fis-
calização da aplicação dos recursos públicos, portanto, dos contribuintes, 
e o controle social e compreende a estruturação de atividade ministerial 
preventiva e repressiva sistemática;
2 - aPriMorar aS aTiVidadES dE iNVESTiGaÇÃo E dE iNTEliGÊNcia, 
engloba tanto a esfera cível quanto a penal visando à melhoria de técnicas 
e roteiros investigativos e ao incremento da estrutura humana, de material 
e tecnológica;
3 - aSSEGUrar Maior EfETiVidadE À aTiVidadE EXTraJUdicial E JU-
dicial rESGUardaNdo oS dirEiToS E GaraNTiaS daS ParTES E/oU 
ENVolVidoS, visa ao fomento de operações conjuntas, forças-tarefas, ter-
mos de cooperação técnica, programas, projetos e ações entre as unidades 
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e ramos e com instituições parceiras; se refere ao aprimoramento da re-
solutividade das ações extrajudiciais, das ações cíveis e penais interpostas 
pelo Ministério Público, tanto no que se refere ao êxito da demanda judicial 
quanto à execução da sentença e ao resultado social, considerando ainda 
os direitos das partes envolvidas;
4 - ESTiMUlar E ProMoVEr a aUTocoMPoSiÇÃo E a iNdUÇÃo Para 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS, visa o fomento à solução pacífica de con-
flitos, impulsionando novas formas de escuta qualificada da população e 
metodologias de diálogo deliberativo; bem como a garantia da transversa-
lidade dos direitos fundamentais em toda atividade ministerial, que equi-
vale à conservação do zelo aos direitos humanos e sociais independente da 
área de atuação, bem como atuação voltada a assegurar a implementação 
de políticas públicas por seus responsáveis mediante articulação ou fisca-
lização institucional;
5 - forTalEcEr o diáloGo coM a SociEdadE E a iMaGEM iNSTiTUcio-
Nal, que se refere aos processos de comunicação, inclusive internos, e da 
imagem institucional perante a sociedade.
6 - foMENTar PráTicaS dE GoVErNaNÇa E GESTÃo oriENTadaS Para 
rESUlTadoS, busca o aperfeiçoamento da atividade e aprimoramento da 
efetividade ministerial, assegurando recursos para o desenvolvimento das 
atividades, inclusive por meio do fomento à captação de recursos externos, 
e monitoramento da aplicação dos recursos, com a adequação física das 
necessidades das unidades ministeriais e com a implantação da cultura 
de planejar,  de forma que as decisões de gestão e aplicação dos recursos 
financeiros instituições transformem-se em efetivos e resolutivos serviços 
institucionais à sociedade;
7 - forTalEcEr a GESTÃo dE PESSoaS E do coNHEciMENTo, trata da 
Política de gestão de pessoas, além de abordar a gestão por competência 
em vários aspectos (seleção, capacitação e desempenho) para alcançar 
melhores resultados institucionais;
8 - aPriMorar a QUalidadE dE Vida No TraBalHo, tem foco na “pro-
moção do bem-estar do indivíduo, nas dimensões biológica, psicológica, 
social, organizacional e espiritual “no ambiente de trabalho;
9 - ProVEr SolUÇÕES TEcNolÓGicaS iNTEGradaS E iNoVadoraS, 
visa a entrega de soluções de tecnologia da informação por meio de ino-
vação e serviços integrados às atividades administrativas e de execução.
integração Plano Estratégico institucional do MPPa e Plano diretor da cGMP
Tabela 7 – relação entre os objetivos estratégicos e os táticos (de contri-
buição) 

PaiNEl dE coNTriBUiÇÃo do PdcGMP (2021-2022) coM a ESTraTÉGia do PEi do MPPa (2020-2029)
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ZacioNal 
E dE 

PlaNEJa-
MENTo daS 
ProMoTo-
riaS dE 

JUSTiÇa a 
ParTir dE 
EXPEri-
ÊNciaS 

EXiToSaS 
dE oUTraS 
UNidadES 
MiNiSTE-

riaiS

         

iNTEGrar a 
cGMP coM 
ÓrGÃoS 

EXTErNoS 
Para iN-

TErcÂMBio 
dE coNHE-
ciMENTo E 
dE EXPEri-

ÊNciaS

         

aPErfEiÇo-
ar a coMU-

NicaÇÃo 
iNTErNa

         

forTa-
lEcEr o 
diáloGo 
da cGMP 

coM a So-
ciEdadE
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aPriMorar 
oS caNaiS 
dE coMU-
NicaÇÃo E 

iNTE-
GraÇÃo 
Social  

         

adEQUar 
o ESPaÇo 
fÍSico da 

cGMP

         

alinhamento do PdcGMP aos instrumentos de Planejamento Governamen-
tais
Plano Plurianual (PPa) 2020-2023
as ações propostas estão coadunadas com o Plano Plurianual 2020-2023, 
conforme figura abaixo
tabela 8 – PPa
PPa iNstitUcioNaL 2020-2023
UNidade adMiNistratiVa (Órgão de execução): correGedo-
ria GeraL

           

TiPo dE dESPESa
2020 2021 2022 2023

Priori
  

dadE(*)

oBSErVaÇÕES 
(**)

QT Valor QT Valor QT Valor QT Valor   
diáriaS No PaÍS 

(dENTro do ESTa-
do) - 3.3.9.0.14.14

 365.565  402.007  395.395  411.211   

1. realização 
de correição e 

inspeção
30 299.770  333.580  324.231  337.201 1

regiões admi-
nistrativas do 
MP, conforme 
cronograma 

2019, em anexo. 
o cronograma 

pode sofrer alte-
ração, mediante 
necessidade da 
instituição e da 

cGMP.
corregedor-Geral, 

Promotor de Justiça 
assessor, servidor 
de apoio, PM (cabo 

ou soldado) e 
motorista

         

Estimativa de 
correção em 4% 
a.a, conforme 

orientação 
aSPlaN

diáriaS No PaÍS 
(fora do ESTado) 

- 3.3.9.0.14.14
          

2. Participação 
em reuniões, 

Posses, Encontros, 
congressos, cursos 
e demais eventos 

similares

6 25.000  26.000  27.040  28.122 2

Estimativa de 
correção em 4% 
a.a, conforme 

orientação 
aSPlaN

2.1- reunião de 
corregedores-Gerais 

(cNcG-MPEU) : 
corregedor-Geral,  

Promotor de Justiça  
assessor, média de 
2,5 diárias, média 
de 6(seis) eventos/

ano

          

2.2- Posses, 
encontros, con-

gressos, cursos e 
demais eventos: 

corregedor-Geral, 
Subcorregedor-

Geral, Promotor de 
Justiça de Justiça 
assessor, assessor 

e servidor, média de 
3,5 diárias/pessoa, 
média de 5(cinco) 

eventos ano.

5 40.795  42.427  44.124  45.889 2

Estimativa de 
correção em 4% 
a.a, conforme 

orientação 
aSPlaN

locoMoÇÃo dE 
MEioS dE TraNS-

PorTES-333903303
 7.600  7.904  8.220  8.549   

BilHETES dE 
PaSSaGENS - 
333903049

          

1. Passagens e 
despesas com 
locomoção (via 

rodoviária)

40 4.100  4.264  4.435  4.612 1

Estimativa de 
correção em 4% 
a.a, conforme 

orientação 
aSPlaN

2. Passagens e 
despesas com 
locomoção (via 
hidrofluviária)

          

  3.500  3.640  3.786  3.937 1

Estimativa de 
correção em 4% 
a.a, conforme 

orientação 
aSPlaN

PaSSaGENS aErEaS 158 569.800  592.595  616.296  640.948  

Estimativa de 
correção em 4% 
a.a, conforme 

orientação 
aSPlaN

MaTErial PErMa-
NENTE    334.100       

computador    5.400       
Notebook    17.500       

Hd externo USB 
4 TB    2.400       

fragmentadora de 
Papel 130 folhas 

automática
   3.800       

impressora Mul-
timídia    5.000       

outros equipamen-
tos (abertura)    300.000       

Total aprovado  942.965  1.336.606  1.019.911  1.060.707   
fonte: assessoria de Planejamento orçamentário em 30/04/2021

NoTaS:

 (*): Na coluna PrioridadE, deve-se numerar as despesas pelo seu grau de importância (1, 2, 3 etc), considerando 
as limitações orçamentárias

            
  
(**): Na coluna oBSErVaÇÕES, lançar informações complementares, 
quando necessário
Lei orçamentária anual (Loa) 2021
tabela 9 – Loa
 
NaTUrEZa da 

dESPESa dETalHaMENTo fT Soma de dEfiNiTiVo loa 2021
3.3.90.14 diárias 1 380.190,00
3.3.90.33 contrato-Passagens 1 592.595,00

 Suprimento de fundos 1 7.905,00
4.4.90.52 Equipamentos de Processamento de dados 1 334.100,00
Total Geral   1.314.790,00

fonte: assessoria de Planejamento orçamentário, em 30/04/2021
integração do Plano diretor da cGMP (2021-2022) com o Plano diretor da 
corregedoria Nacional (2020-2021)
Com o fito de realizar um trabalho integrado com as diretrizes traçadas 
pela corregedoria Nacional do Ministério Público, direcionamos nossos ob-
jetivos de contribuição para atender as necessidades específicas de nossa 
unidade e também de forma a coadunar com os objetivos de contribuição 
do PdcN.
Tabela 10 – relação entre os objetivos de contribuição do Plano diretor 
da cGMP e os objetivos de contribuição do Plano diretor da corregedoria 
Nacional

PaiNEl dE coNTriBUiÇÃo do PdcGMP (2021-2022) coM oS do PdcN (2020-2021)
oBJETiVoS dE coNTriBUiÇÃo 

do PdcGMP 2021-2022 oBJETiVoS dE coNTriBUiÇÃo do PdcN 2020-2021

x aPErfEiÇoar a aTUaÇÃo 
corrEcioNal

aPErfEiÇoar 
coNHEciMENToS 

SoBrE  a aTiVidadE 
corrEcioNal

forTalEcEr o caNal dE 
coNTrolE Social coM a 

corrEGEdoria

TraNSforMar dadoS EM 
iNforMaÇÕES GErENciaiS Para 
dESENVolVEr o PlaNEJaMENTo 

E a ESTaTÍSTica Na cGMP

   

iMPUlSioNar a caPaciTaÇÃo 
coNTÍNUa E PErMaNENTE doS 

iNTEGraNTES da cGMP
   

aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
SiSTEMaS iNforMaTiZadoS 

da cGMP
   

ElaBorar a ProPoSTa dE adE-
QUaÇÃo da lEi coMPlEMENTar 
Nº 057/2006 E aTUaliZar oS 
aToS NorMaTiVoS da cGMP
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foMENTar a adESÃo doS Ór-
GÃoS dE EXEcUÇÃo aoS PlaNoS 

rEGioNaiS E SEToriaiS
   

forTalEcEr o coNTrolE 
corrEicioNal daS aTiVidadES 

fiNalÍSTicaS
   

aPErfEiÇoar a aTiVidadE 
orGaNiZacioNal E dE PlaNE-

JaMENTo daS ProMoToriaS dE 
JUSTiÇa a ParTir dE EXPEri-
ÊNciaS EXiToSaS dE oUTraS 

UNidadES MiNiSTEriaiS

   

iNTEGrar a cGMP coM ÓrGÃoS 
EXTErNoS Para iNTErcÂM-
Bio dE coNHEciMENTo E dE 

EXPEriÊNciaS

   

aPErfEiÇoar a coMUNicaÇÃo 
iNTErNa    

forTalEcEr o diáloGo da 
cGMP coM a SociEdadE    

aPriMorar oS caNaiS dE 
coMUNicaÇÃo E iNTEGraÇÃo 

Social  
   

adEQUar o ESPaÇo fÍSico 
da cGMP    

cUsto das aÇÕes do PLaNo diretor
os custos com as ações do Plano diretor são indiretos, pois já estão pre-
vistas no orçamento de 2021 e serão incluídas no orçamento de 2022, de 
acordo com o PPa 2020-2023. Tais ações não envolvem recursos extras em 
sua execução estando perfeitamente alinhados à programação dos instru-
mentos de planejamento governamentais.
MoNitoraMeNto do PLaNo diretor
a execução do PdcGMP será monitorada através das reuniões de acompa-
nhamento Tático (raT), realizadas quadrimestralmente, com a participação 
dos guardiões das ações, que antecipadamente preencherão o relatório 
de acompanhamento do Plano diretor, no que se refere aos objetivos de 
Contribuição pelo qual ficaram responsáveis, conforme modelo em anexo.
o relatório de acompanhamento do Plano diretor conterá o status de cada 
uma das ações propostas: (  ) concluída, (  ) em andamento (  ) Não ini-
ciada, bem como todas as explicações e possíveis ajustes para o alcance 
das metas. considerando que cada ação equivale a 1,0 ponto, as ações 
consideradas concluídas terão a pontuação máxima de 1,0, as ações em 
andamento terão pontuação de 0,5 e as não iniciadas em 0,0. Nos casos de 
ações iniciadas no quadrimestre previsto e terminadas em outro, a pontua-
ção deverá ser 0,5 no quadrimestre iniciado e 0,5 no quadrimestre em que 
terminou, de maneira que não exceda o valor máximo por ação.
as raTs terão como produto o relatório consolidado das ações previstas para 
serem executadas nos quadrimestres e que subsidiarão as determinações do 
corregedor-Geral, bem como o acompanhamento da execução do PEi.
o presente Plano, consoante já registrado, permite os ajustamentos ne-
cessários (inclusão/adequação), desde que justificadas e apresentadas por 
ocasião das raTs, com vistas a que seja alcançada a sua plena execução.
Sua medição será efetuada através da fórmula abaixo:
 ∑ de ações concluídas ou em andamento no quadrimestre  ____________
__________________________________________  X 100
  ∑ de ações planejadas com previsão de término no quadrimestre
cada guardião, responsável em acompanhar a execução do objetivo de 
contribuição, poderá realizar reunião de acompanhamento operacional 
(RAO), para tratar de assuntos específicos, relacionados às ações de sua 
responsabilidade, com a periodicidade que achar adequada, de modo a dar 
suporte nas informações das raTs.
coNcLUsÕes
o processo de elaboração do presente Plano diretor congregou membros e 
servidores da CGMP, com o fim de examinar seu contexto atual e projetar 
o cenário futuro, a partir da construção dos objetivos de contribuição, com 
a orientação técnica de servidora da própria unidade e, portanto, sem ônus 
para a instituição.
foram consideradas, na formação do Plano, sobretudo, as principais de-
mandas internas e externas da cGMP, a partir dos objetivos Estratégicos 
institucionais do MPPa e os objetivos de contribuição da corregedoria Na-
cional do Ministério Público.
observa-se, ainda, o alinhamento do Plano diretor ao Mapa Estratégico 
institucional do Ministério Público do Estado do Pará e ao Plano diretor da 
corregedoria Nacional do Ministério Público.
Serão realizadas, quadrimestralmente, reuniões de acompanhamento Tá-
tico (raT), com o escopo de revisar a execução do Plano, revelando as 
dificuldades e identificando os ajustes necessários para a consecução das 
metas fixadas.
a execução das metas e objetivos delineados, em consonância com as dire-
trizes do cNMP, permitirão uma maior aproximação da corregedoria-Geral 
com a sociedade, fomentando o controle social da atuação ministerial na 
implementação de políticas públicas.
Para além do aprimoramento das atividades correcionais e reestruturação 
orgânica, com a efetivação do seu Plano diretor, a cGMP almeja fortalecer 

o seu papel estratégico, como órgão da administração Superior do Minis-
tério Público do Pará, consolidando a sua função de controle e de indução 
de efetividade institucional, na defesa plena dos direitos e garantias da 
sociedade.
MeMoriaL FotoGrÁFico
reFerÊNcias
“carta de Brasília”, de 22/09/2016: consiste em um importante acordo 
de resultados firmado entre a Corregedoria Nacional e as Corregedorias 
das unidades do Ministério Público. o documento, aprovado durante o 7º 
congresso Brasileiro de Gestão, em setembro de 2016, explicita premissas 
para a concretização do compromisso institucional de gestão e atuação 
voltadas à atuação resolutiva, em busca de resultados de transformação 
social, prevendo diretrizes estruturantes do MP, de atuação funcional de 
membros e relativas às atividades de avaliação, orientação e fiscalização 
dos órgãos correcionais
recomendação de caráter Geral cNMP-cN N.º 02, de 21 de junho de 2018 
- “carta de aracajú”: dispõe sobre parâmetros para a avaliação da re-
solutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do 
Ministério Público pelas corregedores-gerais e estabelece outras diretrizes.
GoUVÊa, ana cecília; EVaNGEliSTa, renan; EVaNGEliSTa, Vanessa 
(2012). Promotorias de Justiça e seus Processos de Negócios. Ministério 
Público de Minas Gerais.
aNEXoS
Modelo de relatório de acompanhamento do Plano diretor
_____ª rEUNiÃo dE acoMPaNHaMENTo TáTico
rEfErENTE ao ____º QUadriMESTrE/202____
oBS: Preencher o quadro com a correspondência da programação para o 
quadrimestre. Nos casos de uma ação se iniciar em um quadrimestre e ter-
minar em outro, mesmo que tenha sido programada para o quadrimestre 
em questão, sua conclusão no quadrimestre posterior poderá ser pontuada 
para efeito da fórmula. Nos casos de ações iniciadas no quadrimestre pre-
visto e terminadas em outro, a pontuação deverá ser 0,5 no quadrimestre 
iniciado e 0,5 no quadrimestre em que terminou, de maneira que não ex-
ceda o valor máximo por ação, que é 1,0.
Pontuação:  concluída: 1,0 / Em andamento: 0,5 / Não iniciada: 0,0
eXeMPLo:
oBJetiVo de coNtriBUiÇÃo:  1. traNsForMar dados eM iN-
ForMaÇÕes GereNciais Para deseNVoLVer o PLaNeJaMeNto 
e a estatÍstica Na cGMP

iTEM aÇÕES PrEViSÃo dE 
coNclUSÃo STaTUS PoNTUaÇÃo

1.
Elaboração de agenda das reuniões de acompanhamento 
Tático (raTs), para monitoramento e ajustes das ações 

do Plano diretor;

2º Quadri/ 
2021

(  ) concluída
(  ) Em andamento
(  ) Não iniciada

 

2. realização de levantamentos estatísticos sobre a ativida-
de finalística e de dados sociais;

3º Quadri/ 
2021

(  ) concluída
(  ) Em andamento
(  ) Não iniciada

 

3. Estabelecimento de indicadores para mensurar, quantita-
tivamente e qualitativamente, a execução das atividades;

3º Quadri/ 
2021

(  ) concluída
(  ) Em andamento
(  ) Não iniciada

 

4.
criação de “banco de dados” sistematizados, aptos a 

fornecer relatórios gerenciais sobre a atividade ministerial 
por área de atuação; e

1º Quadri/ 
2022

(  ) concluída
(  ) Em andamento
(  ) Não iniciada

 

5.
Elaboração/formalização de Manual de atividades da 

cGMP, balizados nos regramentos formais, servindo de 
ferramenta norteadora para membros e servidores

1º Quadri/ 
2022

(  ) concluída
(  ) Em andamento
(  ) Não iniciada

 

Justificativa para a ação ___ estar em andamento ou não ter iniciado:
Proposição de ajustes da ação ___
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 659042
ProViMeNto N.º 004/2021 - MP/cGMP

dispõe sobre a adoção, no âmbito dos processos disciplinares administra-
tivos da corregedoria-Geral Ministério Público do Estado do Pará (MPPa), 
da nomenclatura reclamação disciplinar (rd), prevista na resolução n.º 
63/2010 do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), que instituiu 
as Tabelas Unificadas.
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições, nos termos do que preceitua o artigo 17, caput, 
da lei orgânica Nacional do Ministério Público n.° 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993, bem como do que dispõe o artigo 30 da lei complementar Esta-
dual n.º 057, de 06 de julho de 2006, e
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado 
do Pará (MPPA) é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcio-
nais e da conduta dos membros do Ministério Público, conforme dispõem o 
artigo 17, caput, da lei federal n.º 8.625, de 1993, e artigo 30, caput, da 
lei complementar Estadual n.º 057/2006;
coNSidEraNdo o que prevê o art. 165, § 1º da lei complementar Esta-
dual n.º 057/2006, com a redação introduzida pela lei complementar n.º 
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127, de 13 de janeiro de 2020, referente às hipoteses de arquivamento 
sumário,  pelo corregedor-Geral, de “representação, reclamação, pedido 
de providência ou comunicação referente atividade funcional ou à conduta 
de membro do Ministério Público”; que a corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Pará (MPPA) é o órgão orientador e fiscalizador das 
atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, 
conforme dispõem o artigo 17, caput, da lei federal n.º 8.625, de 1993, e 
artigo 30, caput, da lei complementar Estadual n.º 057, de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade compatibilização das terminologias utiliza-
das pela corregedoria-Geral  do MPPa à resolução  n.º 63/2010 do conse-
lho Nacional do Ministério Público (cNMP);
coNSidEraNdo o disposto no artigo 1º, caput, da mencionada resolução 
n.º 63/2010-CNMP, sentido de que a criação das Tabelas Unificadas visou 
a “padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, 
assuntos e movimentação processual judicial/extrajudicial, nas unidades 
do Ministério Público da União e dos Estados”;
coNSidEraNdo que o § 1º do artigo 1º da citada resolução n.º 63/2010-
CNMP, expressamente, enunciou que as Tabelas Unificadas devem ser 
observadas nos “expedientes de gestão administrativa” das unidades do 
Ministério Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo o Provimento conjunto n.º 001/2021-MP/PGJ-cGMP, que 
regulamenta o Sistema integrado do Ministério Público (SiMP);
CONSIDERANDO, finalmente, o próposito permanente da Corregedoria-
Geral do MPPa em implementar ações avançadas de Tecnologia da infor-
mação em todos os seus setores;
rESolVE:
art. 1º. adotar, no âmbito dos processos disciplinares administrativos da 
corregedoria-Geral Ministério Público do Estado do Pará (MPPa), a nomen-
clatura reclamação disciplinar (rd), capitulada na resolução n.º 63/2010 
do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), relativamente às notí-
cias de fato versando sobre infrações disciplinares ou ilícitos penais impu-
tados aos membros do MPPa.
art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico.
Belém, 21 de maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público

Protocolo: 659055
ProViMeNto N.º 003/2021-MP/cGMP

dispõe sobre a realização das correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções no âmbito do Ministério Público Estadual, revogando o Provimen-
to n.º 003/2019-MP/cGMP.
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento no artigo 17, caput e incisos i, ii e iV, da 
lei federal n.° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional 
do Ministério Público), combinado com os artigos 37, inciso XiV, 162 e 
seguintes da lei complementar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o ór-
gão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos 
membros do Ministério Público, conforme dispõem o artigo 17, caput, da 
lei federal n.º 8.625, de 1993, e artigo 30, caput, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 2006;
coNSidEraNdo o teor da lei federal n.º 9.504/97, de 30 de setembro 
de 1997, que estabelece normas para as eleições federais, estaduais e 
municipais;
coNSidEraNdo o disposto na resolução n.º 30/2008-cNMP, de 19 de maio de 
2008, que estabelece parâmetros para a indicação e a designação de membros 
do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1º grau de jurisdição;
coNSidEraNdo que a resolução n.º 149, de 26 de julho de 2016, do con-
selho Nacional do Ministério Público (cNMP), que institui a obrigatoriedade 
de realização periódica de correições e inspeções no âmbito do Ministério 
Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo o teor da carta de Brasília, aprovada pela corregedoria 
Nacional e pelas corregedorias do Ministério Público no 7º congresso Bra-
sileiro de Gestão, realizado pelo conselho Nacional do Ministério Público 
(cNMP) no dia 22 de setembro de 2016;
coNSidEraNdo o disposto na resolução n.º 054/2017-cNMP, de 28 de 
março de 2017, que dispõe sobre Política Nacional de fomento à atuação 
resolutiva do Ministério Público brasileiro;
coNSidEraNdo a recomendação de caráter Geral cNMP-cN n.º 02, de 
21 de junho de 2018, dispondo sobre parâmetros para avaliação da reso-
lutividade e da qualidade de atuação dos membros e das Unidades do Mi-
nistério Público pelas corregedorias-Gerais e estabelece outras diretrizes, 
prevendo ainda, em seu capítulo Viii (artigo 33 e parágrafos) a possibili-
dade de celebração de Acordo de Resultados, a fim de garantir a adequa-
ção, eficiência e boa qualidade dos serviços ou trabalhos ministeriais;
coNSidEraNdo ainda o advento da resolução n.º 007/2019-cPJ, de 13 
de junho de 2019, que disciplina e regulamenta, no âmbito deste Ministério 
Público, a instauração e tramitação dos procedimentos extrajudiciais cíveis 
e administrativos nas questões de interesse ou direitos difusos, coletivos, 
individuais homogêneos e individuais indisponíveis, o termo de ajustamen-
to de conduta e a recomendação, e dá outras providências;

coNSidEraNdo que a atuação da corregedoria-Geral do Ministério Públi-
co constitui uma das garantias constitucionais fundamentais da sociedade 
e do indivíduo,  consubstanciada na avaliação, a orientação e a fiscalização 
das atividades do Ministério Público, devendo atuar de forma estratégica 
para a indução da efetividade institucional;
coNSidEraNdo a necessidade de se desenvolver, pela corregedoria-Geral 
do Ministério Público, sistema de avaliação que leve em conta objetivos, 
metas e indicadores direcionados à análise da atuação resolutiva dos mem-
bros do Ministério Público e a de sua eficácia social;
rESolVE:
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes Gerais
art. 1º o presente Provimento objetiva regulamentar, no âmbito das atri-
buições da corregedoria-Geral, as correições e inspeções nos órgãos de 
execução, de apoio técnico, grupos com atribuições especiais e demais 
órgãos auxiliares do Ministério Público.
Art. 2º A fiscalização da eficiência, eficácia e efetividade da atividade fun-
cional e da conduta dos membros do Ministério Público, de competência 
da corregedoria-Geral do Ministério Público, será realizada por meio de:
i - correições ordinárias;
ii - correições extraordinárias;
iii - inspeções.
• 1º As correições ordinárias serão realizadas, ao menos, a cada 03 (três) 
anos, sendo determinadas de ofício, em cumprimento ao cronograma anu-
al previamente estabelecido pelo corregedor-Geral do Ministério Público, 
com a finalidade verificar amplamente o funcionamento eficiente dos ór-
gãos de execução ou de apoio técnico, grupos com atribuições especiais e 
demais órgãos auxiliares do Ministério Público.
• 2º As correições extraordinárias e as inspeções serão deflagradas por 
iniciativa do corregedor-Geral, bem como por deliberação do conselho Na-
cional do Ministério Público (cNMP), por provocação dos demais órgãos 
da administração Superior ou de qualquer interessado, ou ainda, depen-
dendo da gravidade do fato aferido pelo órgão correcional, por meio de 
análise dos sistemas eletrônicos da instituição ou quaisquer outros meios 
de informações televisivas, físicas ou digitais relativas a falhas, omissões 
ou abusos que possam comprometer a atuação do órgão, o prestígio da 
instituição ou a regularidade de suas atividades.
art. 3º o corregedor-Geral do Ministério Público elaborará, até o mês de ou-
tubro antecedente, calendário anual das correições ordinárias, que deve con-
templar, no mínimo, um terço dos órgãos do Ministério Público, e, divulgará, 
prévia e adequadamente, o calendário das correições ordinárias e a indicação 
dos respectivos cargos a serem correcionados por meio da internet, da intra-
net, ou da imprensa oficial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
início anual dos trabalhos, dando ciência à corregedoria Nacional do cNMP.
Parágrafo único. o corregedor-Geral do Ministério Público, visando atender 
às necessidades do serviço, poderá alterar o cronograma já definido, que 
será devidamente republicado, nos termos desse artigo.
caPÍtULo ii
da reaLiZaÇÃo das correiÇÕes e iNsPeÇÕes
art. 4º as correições ordinárias serão realizadas diretamente pelo corre-
gedor-Geral do Ministério Público ou por delegação aos Subcorregedores-
Gerais do Ministério Público ou aos Promotores de Justiça assessores, com 
a finalidade de verificar e avaliar a regularidade e a eficácia social dos ser-
viços prestados pelo Ministério Público, além do relacionamento dos órgãos 
de execução e serviços auxiliares no ambiente funcional e comunitário, no 
exercício das suas funções e no cumprimento dos deveres do cargo, ado-
tando medidas preventivas ou saneadoras, encaminhando as providências 
em face de eventuais problemas constatados.
Parágrafo único. Nas correições serão observados os seguintes princípios:
I - resolutividade, eficiência e relevância social;
ii - publicidade, transparência e periodicidade;
iii - duração razoável das medidas e dos procedimentos relativos às atri-
buições constitucionais do Ministério Público;
iV - efetividade dos direitos e das garantias fundamentais;
V - priorização da resolução consensual, salvo quando a tutela judicial se 
revelar a mais adequada, justa e razoável;
Vi - prevalência da avaliação qualitativa, com superação do controle mera-
mente formal, quantitativo e temporal das causas ou expedientes em que 
atua o Ministério público;
art. 5º o corregedor-Geral do Ministério Público poderá designar servido-
res lotados na corregedoria-Geral para auxiliarem nos trabalhos das cor-
reições e das inspeções.
art. 6º as correições e inspeções devem ser comunicadas ao membro do 
Ministério Público fiscalizado e à respectiva Coordenadoria a que esteja 
vinculado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data agendada 
para o início dos trabalhos.
• 1º Deverão estar presentes, obrigatoriamente, o membro do Ministério 
Público titular do cargo correcionado/inspecionado ou, no caso de ausência 
justificada, o seu substituto legal, bem como os estagiários e servidores 
vinculados.
•2º O membro do Ministério Público correcionado/inspecionado deverá co-
locar, à disposição da corregedoria-Geral, livros, pastas físicas e virtuais, 
documentos, procedimentos extrajudiciais e autos judiciais existentes na 
Promotoria de Justiça, para exame e anotações que se fizerem necessários.
art. 7º as correições serão comunicadas, no prazo do artigo anterior, às 
seguintes entidades, nas quais oficia o órgão correcionado/inspecionado:
i - Juiz diretor do fórum da comarca;
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ii - defensoria Pública do Estado;
iii - representante da ordem dos advogados do Brasil;
iV - autoridades locais;
V - conselhos Municipais;
Vi - Partes e interessados;
Vii - representantes dos setores público e privado, da sociedade civil or-
ganizada e da comunidade em geral.
Parágrafo único: o corregedor-Geral do Ministério Público, ou a quem for 
delegado o ato, poderá realizar escuta ou audiência pública, com o objetivo 
de colher notícias, sugestões ou reclamações de representantes da comu-
nidade acerca do funcionamento da unidade do Ministério Público correcio-
nada/inspecionada, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados.
art. 8º Nas correições dos Órgãos de Execução serão observados os se-
guintes aspectos:
i - dimensionamento das atribuições dos Órgãos de Execução ou auxilia-
res;
ii - informações referentes ao membro ocupante do cargo correcionado/
inspecionado (residência na comarca ou local com comprovação, participa-
ção em curso de aperfeiçoamento nos últimos 06 (seis) meses, exercício 
do magistério com comprovação de carga horária, se responde ou respon-
deu a procedimento de natureza disciplinar e, se for o caso, qual a sanção 
disciplinar aplicada);
iii - regularidade no atendimento ao público;
iV - estrutura de pessoal, estrutura física e sistema de arquivo físico e 
virtual;
V - regularidade dos serviços quanto à organização administrativa do ór-
gão correcionado/inspecionado: pastas físicas e virtuais, livros virtuais 
obrigatórios e utilização adequada dos sistemas oficiais de protocolo, dis-
tribuição, recebimento, registro de controle e andamento de expedientes 
e feitos internos e externos (processos judiciais, procedimentos policiais, 
etc), bem como os sistemas de regulamentados pela corregedoria- Geral 
do Ministério Público;
Vi - regularidade formal dos feitos internos, em especial a correta utili-
zação das Tabelas Unificadas do Ministério Público, cumprimento dos pra-
zos de conclusão e prorrogação previstos nos atos normativos específicos, 
movimentação regular, duração da investigação e grau de resolutividade;
Vii - cumprimento do Planejamento Estratégico, do Plano de atuação e 
dos Programas de atuação do cargo e dos seus respectivos Projetos Exe-
cutivos;
VIII - verificação do número de feitos em andamento e com vistas ao órgão 
do Ministério Público sob correição, para análise de seu desempenho em 
autos processuais afetos a sua atuação;
iX - cumprimento dos prazos processuais e procedimentais previstos nas 
resoluções do conselho Nacional do Ministério Público, da corregedoria-
Geral do Ministério Público e do colégio de Procuradores de Justiça e de-
mais normas específicas;
X - verificação qualitativa de peças judiciais ou extrajudiciais, físicas ou 
virtuais, do membro do Ministério Público;
Xi - regularidade mensal no expediente forense e participação nas audiên-
cias judiciais e nas sessões dos Tribunais e/ou Órgãos colegiados;
Xii - cumprimento das resoluções do conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (cNMP), da corregedoria-Geral do Ministério Público e do colégio de 
Procuradores de Justiça, que versam sobre a realização da regularidade das 
visitas/inspeções (em especial, do controle externo da atividade policial, das 
inspeções em estabelecimentos prisionais, da fiscalização em unidades de 
cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, das 
inspeções em serviços de acolhimento institucional para crianças e adoles-
centes, escolas, creches, abrigos, albergues, asilos, hospitais, conselhos e 
outros), com os devidos registros nos sistemas próprios;
Xiii - inserção efetiva do membro na comunidade, com elaboração e im-
plementação de projetos sociais, realização de audiências públicas e de ati-
vidades extrajudiciais não procedimentais de relevância social, tais como 
palestras, participação em reuniões em conselhos de controle social e ou-
tras atividades que resultem em medidas de inserção social e de identifica-
ção de demandas de relevância social;
XiV -  atuação resolutiva do órgão de execução: iniciativa no acompa-
nhamento de ações (Notícias de fato, Procedimentos administrativos, 
Procedimentos Preparatórios, inquéritos civis, Termos de ajustamento de 
conduta, ações civis Públicas, recomendações), realização de palestras e 
participação efetiva em reuniões com agentes externos, comunidade em 
geral e conselhos de controle social especialmente vinculados às políticas 
públicas das respectivas áreas de atuação ministerial;
XV - realização comprovada de audiências públicas, com o objetivo de ou-
vir notícias, sugestões ou reclamações da comunidade;
XVi - delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos 
fatos investigados e demais circunstâncias relevantes;
XVI - justificativa para prorrogações e determinações de diligências e de 
outras medidas nos procedimentos extrajudiciais, de forma a garantir a 
eficiência e a duração razoável do feito;
XVii - relato de experiências inovadoras e atuação de destaque em proje-
tos sociais, elaborados e implementados pelo membro, com a sua respec-
tiva comprovação;
XViii - demonstração de práticas interativas durante o exercício do cargo 
de Promotor de Justiça Eleitoral, com a sociedade civil, organizações não 
governamentais e partidos políticos, com vistas à pedagogia dos direitos 
e das garantias eleitorais, bem como da fiscalização e da repressão aos 
ilícitos eleitorais;

XIX – fiscalização da regularidade do alistamento eleitoral e da transferên-
cia dos títulos eleitorais;
XX - adoção de medidas preventivas e repressivas contra o abuso do poder 
econômico, abuso do poder político, captação ilícita de votos, corrupção e 
qualquer outra forma de fraude eleitoral;
XXI – fiscalização do cumprimento das cotas de gênero no registro de can-
didatura, propaganda eleitoral e uso do fundo partidário;
XXii - atuação em causas de alta complexidade e de repercussão social, 
que em razão de múltiplos aspectos, afetem ou possam afetar gravemente 
direitos fundamentais e exijam, para a sua solução, atuação integrada de 
mais de um órgão de execução e/ou de diferentes ramos do Ministério 
Público;
XXiii - observações quanto ao comportamento compatível do membro com 
a importância do cargo, no aspecto de manter sempre ilibada sua conduta 
pública e particular;
XXiV - outros aspectos que o corregedor-Geral do Ministério Público julgar 
conveniente quanto ao desempenho do membro correcionado/inspecionado;
• 1º. A avaliação do cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Pla-
nos de atuação deverá levar em consideração a adaptação à realidade 
local, de acordo com as necessidades do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal existentes no espectro das atribuições do 
cargo.
• 2º. No âmbito das funções de avaliação, orientação e fiscalização, o Cor-
regedor-Geral do Ministério Público adotará medidas para o acompanha-
mento prioritário dos casos de alta complexidade e de repercussão social, 
quanto à aferição da atuação repressiva e preventiva do membro Ministério 
Público, constituindo-se medida fundamental a orientação, de modo a tor-
nar mais eficiente a atuação da Instituição, visando remover os ilícitos ou 
evitar a sua prática, repetição ou continuidade.
• 3º. Nos casos de alta complexidade, serão aferidos os seguintes aspectos 
relacionados com a atuação funcional dos membros do Ministério Público:
i - realização de diagnósticos prévios para evitar o ilícito e/ou minorar a 
situação de riscos ou de danos:
ii - priorização e adequação da atuação preventiva;
iii -  adequação das medidas reparatórias e repressivas;
iV - utilização das medidas adequadas de tutela extrajurisdicional;
V - adequação das medidas judiciais;
Vi - aferição, na hipótese de grupos diversos de pessoas atingidas, se to-
dos estão devidamente representados;
Vii - atuação do membro do Ministério Público na seara cível, administrati-
va e penal, sempre que a repercussão do caso assim o exigir.
art. 9º realizada a correição/inspeção, será elaborado o relatório final 
de correição/inspeção, apontando as boas práticas, as eventuais irregu-
laridades constatadas, bem como as conclusões e medidas necessárias a 
prevenir erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço desenvolvido no 
órgão correcionado/inspecionado, constando, em especial:
i - informações gerais do órgão correcionado/inspecionado;
ii - dados e análise da atuação judicial;
iii - dados e análise da atuação extrajudicial;
IV - dados e análise de outras atribuições e de atividades de fiscalização, 
em especial dos atos/visitas/inspeções decorrentes de normativas e orien-
tações institucionais;
V - relatos de boas práticas, experiências inovadoras e atuações de destaque;
Vi - avaliação da atuação funcional, com enfoque nas diretrizes avaliativas 
previstas neste Provimento, sobretudo quanto à assiduidade, pontualida-
de, regularidade do serviço, dedicação, operosidade, eficiência, produti-
vidade, atividades funcionais desenvolvidas, resolutividade e qualidade 
técnico-jurídica dos trabalhos;
Vii - orientações e/ou recomendações ao Promotor de Justiça, se for o 
caso;
Viii - proposições ao Promotor de Justiça, se for o caso, com a sugestão de 
verificação virtual do atendimento das proposições correcionais;
iX - proposições ao Promotor de Justiça, se for o caso, com a sugestão de 
acompanhamento das atividades.
• 1° Concluído o Relatório Final de Correição/Inspeção, o Corregedor-Geral 
do Ministério Público poderá propor a celebração do acordo de resultados, 
com a finalidade de garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados 
pelo órgão correcionado/inspecionado, de modo a restabelecer a regulari-
dade das atividades, em prazo razoável, podendo, ainda, realizar novo ato 
para reavaliar o desempenho funcional do membro ou da unidade.
• 2º O Corregedor-Geral do Ministério Público cientificará o Promotor de 
Justiça interessado do relatório final de correição/inspeção.
• 3° O Relatório Final de Correição/Inspeção será levado ao conhecimento 
do Procurador-Geral de Justiça, do colégio de Procuradores de Justiça e do 
conselho Superior do Ministério Público, por meio eletrônico e em arquivo 
Pdf, para ciência e adoção de eventuais providências, no âmbito de suas 
atribuições.
caPÍtULo iii
das disPosiÇÕes FiNais
art. 10. as correições ordinárias serão lançadas, pela corregedoria-Geral 
do Ministério Público do Pará, no Sistema Nacional de correições e inspe-
ções, instituído pelo conselho Nacional do Ministério Público (cNMP).
art. 11. aplica-se às correições extraordinárias e às inspeções, no que cou-
ber, o previsto neste Provimento quanto às correições ordinárias.
art. 12. Este Provimento se aplica, no que for compatível, às correições e 
inspeções nos órgãos de execução, de apoio técnico, grupos com atribui-
ções especiais e demais órgãos auxiliares do Ministério Público.
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art. 13. Serão observadas, no cumprimento do presente Provimento, as 
normas gerais contidas na lei federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 
(lei Geral de Proteção de dados Pessoais – lGPd).
art. 14. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
art. 15. fica revogado o Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, de 28 de 
agosto de 2019, e as demais disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE. PUBliQUE-SE. cUMPra-SE.
GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico.
Belém, 21 de maio de 2021
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público

Protocolo: 659045
Portaria N.º 035/2021-MP/cGMP

o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
lUZiaNa BaraTa daNTaS, para auxiliar na realização das atividades cor-
recionais nos cargos das Promotorias de Justiça de castanhal, a ocorrer 
nos dias 24, 25 e 26/05/2021; 
ii – dESiGNar o motorista, raimundo afonso Pereira, a serviço deste Ór-
gão correcional, para o deslocamento necessário à Promotoria de Justiça 
de castanhal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
21 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 659114
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria

Portaria Nº 44/2021/GaB/MPcM-Pa
a ProcUradora-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS doS MU-
NicÍPioS do ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais;
coNSidEraNdo a necessidade de adequar o programa de estágio no âm-
bito do MPcM-Pa, aos termos da lei nº 11.788/2008;
rESolVE:
art. 1º - disponibilizar vagas para realização de estágios obrigatórios e não 
obrigatórios no âmbito do MPcM-Pa, exclusivamente para estudantes re-
gularmente matriculados em instituições de ensino superior, reconhecidas 
pelo Ministério da Educação.
art. 2º - o estágio será formalizado mediante celebração de Termo de 
Compromisso de Estágio, firmado entre o MPCM-PA, a instituição de ensino 
e o estudante ou seu representante legal.
art. 3º - as vagas estarão disponíveis nos seguintes quantitativos:
i - 09 (nove) vagas para estudantes do nível superior de graduação;
ii - 02 (duas) vagas para cursos de pós-graduação lato-sensu ou stricto-
sensu, mestrado ou doutorado, restritos aos cursos de direito e contabi-
lidade.
art. 4º - Para admissão à realização de estágio no MPcM-Pa o estudante 
deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:
i - ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
ii - estar regularmente matriculado em instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação;
III - ter o curso reconhecido ou autorizado pelo órgão oficial competente;
iV - ter horário escolar compatível com o expediente do MPcM-Pa;
V - comprovar o cumprimento de, pelo menos, 40% (quarenta por cento) 
da carga horária total do curso;
Vi - comprovar rendimento escolar com notas não inferiores a 7,0 (sete) 
ou conceito correspondente;

Vii - apresentar laudo médico em original ou cópia autenticada, expedido 
em prazo não superior a 90 (noventa) dias anteriores à sua apresentação 
ao MPcM-Pa, quando se tratar de portadores de necessidades especiais, 
devendo constar seu enquadramento na previsão do art. 4º e seus incisos, 
do decreto n.º 3.298 de 20/12/1999 e suas alterações;
Viii - apresentar os seguintes documentos:
a) cédula de identidade;
b) cPf;
c) comprovante de residência;
d) histórico acadêmico ou escolar emitido pela instituição de ensino;
e) encaminhamento para o estágio da instituição de ensino;
f) comprovante de quitação com as obrigações militares, se estudantes do 
sexo masculino e maiores de 18 (dezoito) anos;
g) comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, se maiores de 
18 (dezoito) anos;
h) atestado médico, comprovando aptidão clínica para realização do es-
tágio.
art. 5º - ao estagiário será concedido:
i - auxílio-transporte;
ii - bolsa-estágio;
iii - auxílio-alimentação;
iV - seguro contra acidentes pessoais;
V - recesso, cujo gozo dar-se-á durante as férias escolares, preferencial-
mente no mês de dezembro, em concomitância com o recesso do MPcM-
Pa, da seguinte forma:
a) de 30 (trinta) dias, após o decurso de 1 (um) ano;
b) proporcionalmente, se a duração do estágio for inferior a 1 (um)
art. 6º - a jornada de atividade em estágio de estudantes do nível superior 
não será superior a 30 (trinta) horas semanais, devendo ser observado:
i - a compatibilidade da carga horária semanal com o horário escolar do 
estudante;
ii - a obrigatoriedade de redução da carga horária do estágio, nos períodos 
de avaliações periódicas da instituição de ensino, de acordo com ajusta-
mento do estagiário com a chefia do setor no qual estiver exercendo suas 
atividades.
Parágrafo único – A redução da carga horária do estágio fica condicionada 
à apresentação pelo estagiário, do calendário de programação emitido pela 
instituição de ensino, ao chefe do setor no qual estiver exercendo suas 
atividades.
art. 7º - É facultado ao estagiário da graduação optar pela jornada de ati-
vidades diárias com 4 (quatro) horas ou 6 (seis) horas, havendo alteração 
no valor da bolsa estágio.
Parágrafo único – Não haverá prejuízo do pagamento de bolsa-estágio no 
recesso do estagiário ou no recesso do MPcM-Pa.
art. 8º - a bolsa-estágio mensal será concedida em conformidade com a 
jornada de atividade em estágio, nos seguintes valores:
i - aos estudantes de nível superior nos cursos de graduação:
a) bolsa-estágio no valor mensal de r$500,00 (quinhentos reais), por 
jornada diária de quatro horas (4h) e bolsa estágio no valor mensal de 
r$700,00 (setescento reais), por jornada diária de seis horas (6h);
b) auxílio transporte no valor mensal de r$80,00 (oitenta reais);
c) auxílio alimentação no valor mensal de r$200,00 (duzentos reais).
ii - aos estudantes dos cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado:
a)bolsa-estágio no valor mensal de r$1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais) para os estudantes de curso de pós-graduação, pelal jornada de 6 
(seis) horas diárias;
b)bolsa-estágio no valor mensal de r$1.800,00 (hum mil e oitocentos re-
ais) para os estudantes de curso de mestrado, pela jornada de 6 (seis) 
horas diárias;
c)bolsa-estágio no valor mensal de r$2.100,00 (dois mil e cem reais) para 
os estudantes de curso de doutorado, pela jornada de 6 (seis) horas diá-
rias;
d)auxílio transporte no valor mensal de r$80,00 (oitenta reais);
e)auxílio alimentação no valor mensal de r$200,00 (duzentos reais).
art. 9º - a vigência do estágio terá o prazo máximo de dois (2) anos.
art. 10 - É de responsabilidade do Setor de Pessoal:
i - a gestão do programa de estágio;
ii - a realização da seleção dos estudantes;
iii - a formalização do Termo de compromisso de estágio;
iV - o acompanhamento da realização das atividades do estagiário;
V - a manutenção do relacionamento do MPcM-Pa com a instituição de 
ensino;
Vi - zelar pelo cumprimento das normas legais, das obrigações e condições 
estabelecidas no Termo de compromisso de estágio.
art. 11 - compete à diretoria administrativa e financeira a adoção das 
providências para contratação de seguro contra acidentes pessoais, bem 
como a elaboração dos termos de convênio ou cooperação.
art. 12 – os critérios de seleção dos estudantes, o disciplinamento da 
supervisão dos estagiários e outros são estabelecidos no termo de compro-
misso anexo a esta Portaria.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de maio de 2021
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 658685
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciÁL de aBaetetUBa
aViso de aNULaÇÃo

O Município de Abaetetuba, através da Secretaria Municipal de Saúde 
torna público para conhecimento dos interessados que resolveu tornar SEM 
EfEiTo a publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 010/2021, 
data da publicação no d.o.U seção 3 pág. 208, doE/Pa pág. 98 E diário 
do Pará pág. B12 21 de maio de 2021. ordenadora de despesa - Maria 
Francinete carvalho Lobato secretária de saúde

Protocolo: 658957

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato N.º 944/2021/FUNdeB
toMada de PreÇos N.º 003/2021/PMa

Parte: o MUNicÍPio dE afUá/ fUNdo MUNiciPal Para GESTÃo dE Mo-
ViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB e a Empresa EXEcUTiVa coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda - EPP. objeto: contratação de empresa para a 
reforma das escolas municipais “Nadir lobato, raimunda Baraúna, leopoldina 
Guerreiro, frei faustino legarda, dr. Jarbas cavalcante e centro de Ensino 
infantil - cEi,” da cidade de afuá - Pará. Valor: r$ 381.273,45 (Trezentos e 
oitenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
Vigência: 19/05/2021 à 19/05/2022. ordenadora de despesa: Kelly cris-
tina dos santos salomão.

Protocolo: 658958

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP 32/2021

contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro de 
preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Medica-
mentos, para atender o fundo Municipal de Saúde: aBErTUra. 07/06/2021, 
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 po-
derão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da 
Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 
às 12:00 horas. rodoLFo rÉGis NoGUeira caBraL - Pregoeiro

Protocolo: 658959

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
retiFicaÇÃo.

Na publicação da concorrência nº 3-007/2019. contrato nº 20191065. obje-
to: contratação de Empresa Visando a Execução de obras e Serviços de En-
genharia Para Pavimentação e Drenagem Superficial e Profunda da Travessa 
Miguel e Travessa Jerônimo Pimentel no Município de Barcarena/Pa. a Prefei-
tura Municipal de Barcarena/Pa, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o poder dever de corrigir erros materiais, torna pública a retificação do 
extrato de aditivo contratual publicado no doE/Pa pág. 63 em 18 de setembro 
de 2020, nos seguintes termos: oNde se LÊ: 7º Termo aditivo ao contrato 
nº 20191065. Leia-se: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20191065.

Na PUBLicaÇÃo da toMada de PreÇos Nº 2-003/2020
coNtrato Nº 20201130 

objeto: construção do Prédio da Secretaria Municipal de Planejamento Barca-
rena/Pa. a Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o poder dever de corrigir erros materiais, torna pública 
a retificação do extrato de aditivo contratual publicado no DOE/PA pág. 85 em 
15 de abril de 2021, nos seguintes termos: oNde se LÊ: 2º Termo aditivo ao 
contrato nº 20201255. Leia-se: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20201130.

Protocolo: 658961

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo de 

aBertUra de ProPostas 
toMada de PreÇos N° 2-001/2021 

objeto: Execução de obras: construção de uma escola de porte médio, com 
cinco salas de aula, na rodovia Pa 151, bairro cafezal, Barcarena/Pa. a cPl 
da Prefeitura Municipal de Barcarena, em conformidade com a lei geral de 
licitações e disposições do edital, após cumprimento à norma inscrita na letra 
do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que 
dispõe o art. 43, ii e iii da mesma lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 
15.9, do edital, torna público aos interessados e convoca as 14 (quatorze) 
empresas habilitadas para a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, 
que contém as propostas de preços dessas empresas, e devolução dos en-
velopes lacrados e inviolados contendo as propostas das 06 (seis) empresas 
inabilitadas. a sessão acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local 
de realização da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h00min 
do dia 26/05/2021. as empresas inabilitadas foram alijadas do certame e não 
poderão participar das fases subsequentes do processo, conforme art. 41, § 
4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos representantes legais das empresas 
habilitadas é de fundamental importância para continuidade do processo, po-
rém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante e/ou interes-
sado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, 
não cabendo reclamação de qualquer natureza. thais silva Quaresma - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 658962

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-09 FMs
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. EXclUSiVa 
Para ME e EPP. oBJETo: aquisição de medicamentos, material odontológico 
e ortopédico para atender as necessidades do município de Brejo Grande do 
araguaia. aBErTUra: 04/06/2021. Horário: 08h00min. local: Plataforma 
Portal de compras Públicas. Edital disponível no site do município (www.bre-
jograndedoaraguaia.pa.gov.br), no Portal do TcM (www.tcm.pa.gov.br) e no 
Porta de compras Públicas (portaldecompraspublicas.com.br).

Brejo Grande do araguaia/Pa, 21 de maio de 2021.
Fredson Fernando dias

Pregoeiro
Protocolo: 658968

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 3004002/2021. disPeNsa Nº 7/2021-010
contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: anto-
nia costa de Sousa sob o cPf Nº353.934.752-68.objeto: locação de imóvel 
para funcionamento exclusivo de anexo da Escola Municipal de Educação in-
fantil e fundamental risoneide Braga, para atender a necessidade da Secre-
taria Municipal de Educação. fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 34.800,00. assinatu-
ra: 30/04/2021.

aViso de ratiFicaÇÃo. disPeNsa. Nº 7/2021-010 
objeto: locação de imóvel para funcionamento exclusivo de anexo da Escola 
Municipal de Educação infantil e fundamental risoneide Braga, para atender 
a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. fundamento legal: art. 
24, inciso X da lei nº. 8.666/93. ViGÊNcia: 12 (doze) meses. Valor GloBal: 
R$ 34.800,00. Ratificação em: 27/04/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.

aViso de aNULaÇÃo 
Tornar sem efeito a publicação do Extrato do Terceiro Termo aditivo ao contra-
to nº 1601001/2019. Processo de inexigibilidade nº 002/2019 publicado no 
d.o.U, pág. 125, seção 3 no dia 04/05/2021, doE/Pa Nº 34.572, pág. 90, no 
dia 04/05/2021 e diário do Pará nº B14, no dia 04/05/2021.

Protocolo: 658972
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP 
nº. 039/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
Para Prestação de Serviço de Hospedagem, incluindo café da Manhã, em 
apartamentos Simples, duplo e Triplo, em Hotéis até Quatro Estrelas, des-
tinado ao atendimento das diversas Secretarias/fundos Municipais, Bem 
como, o instituto de Previdência deste Município de castanhal/Pará, por um 
período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá iní-
cio com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no 
dia 08/06/2021às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: www.
castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a 
partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da 
Prefeitura de castanhal.

Protocolo: 658974

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de aLteraÇÃo

Na PUBLicaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021/srP
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
expediente, didático, pedagógico e informática em geral, atendendo as neces-
sidades das Secretarias e fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal 
de Floresta de Araguaia/Pa. Ficam retificados os itens 1.2, 1.3 e 13.4, e os 
anexos i e ii do edital em epígrafe. Nova data de abertura: 04/05/2021 às 
08:15hs. Edital retificado disponível nos endereços eletrônicos: www.portal-
decompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/li-
citacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas cel.: (94) 
98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

aVisos de ratiFicaÇÃo
disPeNsa N° 004/2021

objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Muni-
cipal de assistência Social do Município de floresta do araguaia/Pa. data da 
Ratificação: 20/05/2021. Locatário(a): Antonia Pereira da Silva Lima, CPF: 
602.730.702-15. Valor: r$ 8.000,00. Mojorri c. s. a. santiago Prefeita

disPeNsa N° 003/2021. 
objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento do centro de referência 
da assistência Social - craS do Município de floresta do araguaia - Pa. data 
da Ratificação: 20/05/2021. Locatário(a): Nazionese Oliveira da Silva, CPF: 
281.261.732-29, Valor: r$ 8.000,00. Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita

disPeNsa N° 006/2021. 
objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de convi-
vência e fortalecimento de Vinculo do Município de floresta do araguaia/Pa. 
Data da Ratificação: 20/05/2021. Locatário(a): Antonia Pereira da Silva Lima, 
cPf: 602.730.702-15, Valor: r$ 8.000,00. Mojorri c. S. a. Santiago - Prefeita
diSPENSa N° 005/2021. objeto: locação de imóvel destinado ao funciona-
mento do centro de referencia Especializado de assistência Social - crES 
do Município de Floresta do Araguaia/Pa. Data da Ratificação: 20/05/2021. 
locatário(a): antonia Pereira da Silva lima, cPf: 602.730.702-15, Valor: r$ 
8.000,00. Mojorri c. s. a. santiago Prefeita

Protocolo: 658976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210368
PreGÃo PreseNciaL Nº 008/2021-PP/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE liMPEZa, HiGiÊNE E coNSErVaÇÃo Para USo E fUNcioNa-
MENTo da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social. assinatura da 
ata: 14/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empre-
sas adjudicadas e homologadas:
M c c coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 19.578.887/0001-28, 
com o valor global estimado de r$ 34.004,50;
ac coMercio VareJista e rePreseNtaÇÃo coMerciaL eireLi c.N.P.J. 
nº 29.024.891/0001-06, com o valor global estimado de r$ 37.060,80;

PraX - distriBUidora e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 36.761.673/0001-
01, com o valor global estimado de r$ 37.044,10;
L c PoZZer eireLi; c.N.P.J. nº 34.848.473/0001-65, com o valor global 
estimado de r$ 40.257,90;
aGUia coMercio e distriBUiÇÃo Ltda; c.N.P.J. nº 11.471.275/0001-
20, com o valor global estimado de r$ 36.579,40;
M a r BraGa coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 
26.425.750/0001-07, com o valor global estimado de r$ 28.614,96;
BeNassULY e siLVa Ltda; c.N.P.J. nº 37.559.805/0001-80, com o valor 
global estimado de r$35.357,68;
distriBUidora MaYara de GeNeros aLiMeNticios, c.N.P.J. nº 
40.211.136/0001-65; com o valor global estimado de r$ 46.617,60;
A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de iPiXUNa do Pará no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210369
PreGÃo PreseNciaL Nº 009/2021-PP/srP

objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVETUal aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial dE liMPEZa, HiGiENE E coNSErVaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, do MUNiciPio dE iPi-
XUNa do Pará. assinatura da ata: 14/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresas adjudicadas e homologadas:
ac coMercio VareJista e rePreseNtaÇÃo coMerciaL eireLi c.N.P.J. 
nº 29.024.891/0001-06, com o valor global estimado de r$ 39.651,60;
M c c coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 19.578.887/0001-28, 
com o valor global estimado de r$ 38.028,20;
L c PoZZer eireLi; c.N.P.J. nº 34.848.473/0001-65, com o valor global 
estimado de r$ 32.521,27;
M a r BraGa coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 26.425.750/0001-
07, com o valor global estimado de r$ 29.631,60;
PraX - distriBUidora e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 36.761.673/0001-
01, com o valor global estimado de r$ 33.647,38;
BeNassULY e siLVa Ltda; c.N.P.J. nº 37.559.805/0001-80, com o valor 
global estimado de r$ 30.562,50;
distriBUidora MaYara de GeNeros aLiMeNticios, c.N.P.J. nº 
40.211.136/0001-65, com o valor global estimado de r$38.150,00;
aGUia coMercio e distriBUiÇÃo Ltda; c.N.P.J. nº 11.471.275/0001-
20; com o valor global estimado de r$ 26.429,82;
A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de iPiXUNa do Pará no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210370
PreGÃo PreseNciaL Nº 010/2021-PP/srP

objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial dE HiGiENE, liMPEZa ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa E SUaS SEcrETariaS. assinatura da 
ata: 14/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empre-
sas adjudicadas e homologadas:
ac coMercio VareJista e rePreseNtaÇÃo coMerciaL eireLi c.N.P.J. 
nº 29.024.891/0001-06, com o valor global estimado de r$ 11.332,60;
M c c coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 19.578.887/0001-28, 
com o valor global estimado de r$ 10.665,38;
L c PoZZer eireLi; c.N.P.J. nº 34.848.473/0001-65, com o valor global 
estimado de r$ 12.577,54;
M a r BraGa coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 26.425.750/0001-
07, com o valor global estimado de r$ 6.205,43;
PraX - distriBUidora e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 36.761.673/0001-
01, com o valor global estimado de r$ 10.933,66;
BeNassULY e siLVa Ltda; c.N.P.J. nº 37.559.805/0001-80, com o valor 
global estimado de r$ 10.493,16;
aGUia coMercio e distriBUiÇÃo Ltda; c.N.P.J. nº 11.471.275/0001-
20; com o valor global estimado de r$ 15.913,20;
A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de iPiXUNa do Pará no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210371
PreGÃo PreseNciaL Nº 011/2021-PP/srP

objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTal aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E coNSErVaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE iPiXUNa do 
Para. assinatura da ata: 14/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da 
assinatura. Empresas adjudicadas e homologadas:
ac coMercio VareJista e rePreseNtaÇÃo coMerciaL eireLi c.N.P.J. 
nº 29.024.891/0001-06, com o valor global estimado de r$ 44.866,70;
M c c coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 19.578.887/0001-28, 
com o valor global estimado de r$ 46.677,72;
L c PoZZer eireLi; c.N.P.J. nº 34.848.473/0001-65, com o valor global 
estimado de r$ 35.670,38;
M a r BraGa coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 26.425.750/0001-
07, com o valor global estimado de r$ 49.331,80;
PraX - distriBUidora e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 36.761.673/0001-
01, com o valor global estimado de r$ 48.776,70;
BeNassULY e siLVa Ltda; c.N.P.J. nº 37.559.805/0001-80, com o valor 
global estimado de r$ 46.939,65;
distriBUidora MaYara de GeNeros aLiMeNticios, c.N.P.J. nº 
40.211.136/0001-65, com o valor global estimado de r$ 41.480,00
aGUia coMercio e distriBUiÇÃo Ltda; c.N.P.J. nº 11.471.275/0001-
20; com o valor global estimado de r$ 42.974,26;
A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de iPiXUNa do Pará no setor de licitações.
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eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210367
PreGÃo PreseNciaL Nº 012/2021-PP/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTal aQUiSiÇÃo dE GE-
NEroS aliMENTicioS ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
TUra E SUaS SEcrETariaS. assinatura da ata: 13/05/2021. Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Empresas adjudicadas e homologadas:
ac coMercio VareJista e rePreseNtacao coMerciaL eireLi; c.N.P.J. 
nº 29.024.891/0001-06, com o valor global estimado de r$ 95.537,00;
s s da costa - Me c.N.P.J. nº 16.743.945/0001-33, com o valor global 
estimado de r$ 95.462,36;
M a r BraGa coMercio e serViÇos eireLi; c.N.P.J. nº 26.425.750/0001-
07, com o valor global estimado de r$ 104.543,31;
BeNassULY e siLVa Ltda; c.N.P.J. nº 37.559.805/0001-80, com o valor 
global estimado de r$ 91.763,70;
distriBUidora MaYara de GeNeros aLiMeNticios; c.N.P.J. nº 
40.211.136/0001-65, com o valor global estimado de r$ 76.349,40;
aGUia coMercio e distriBUiÇÃo Ltda; c.N.P.J. nº 11.471.275/0001-
20, com o valor global estimado de r$ 92.240,40;
A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de iPiXUNa do Pará no setor de licitações.

Protocolo: 658977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Peças para Veícu-
los automotores leves e Pesados, para atender às demandas da prefeitu-
ra, e fundos do município de Jacareacanga/Pa. data prevista para abertura: 
04.06.2021 as 08:00 horas. Editais disponíveis no site do TcM/Pa, portal dos 
Jurisdicionado e no portal de compras publicaswww.portaldecompraspublicas.
com.br. sebastião aurivaldo Pereira silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 658978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacUNdÁ
aViso de resULtado de Processo

a cPL da Prefeitura Municipal de Jacundá torna público a homologa-
ção do processo licitatório carTa coNViTE Nº 1/2021-001. realizado no dia 
15/02/2021 sendo as empresas vencedoras: aSP aUToMacao SErViÇoS E 
ProdUToS dE iNforMaTica lTda - cNPJ 02.288.268/0001 -04. Valor total 
r$ 96.000,00; SiSTEMaS iNTEliGENTES E aUToMacao ProdUTiVa lTda 
- ME - cNPJ 19.166.632/0001-58. Valor total r$ 72.000,00, cujo resultado 
foi homologado pela Prefeitura Municipal de Jacundá-Pa. iToNir aParEcido 
TaVarES. Prefeito Municipal. Jacundá-Pa, 17/02/2021. VirGiLio BraGa 
BarBosa JUNior. PresideNte da cPL

eXtrato de coNtratos
carta coNVite Nº 1/2021-001

oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
e fornecimento    de licença de uso de sistema de informática para gestão 
pública, recursos humanos e tributos, para atender    a Prefeitura Municipal 
de Jacundá, pelo período de 12 meses. coNTraTo nº 20210195. coNTra-
TaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacUNdá - cNPJ 05.854.633/0001-
80 coNTraTada: SiSTEMaS iNTEliGENTES E aUToMacao ProdUTiVa 
lTda - ME - cNPJ 19.166.632/0001-58. Valor Global: r$ 72.000,00. Vi-
gência: 17/02/2021 a 17/02/2022. assinatura: 17/02/2021. coNTraTo nº 
20210196. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacUNdá - cNPJ 
05.854.633/0001-80 coNTraTada: aSP aUToMacao SErViÇoS E ProdU-
ToS dE iNforMaTica lTda, cNPJ 02.288.268/0001-04. Valor Global: r$ 
96.000,00. Vigência: 17/02/2021 a 17/02/2021. assinatura: 17/02/2021. 
Jacundá-Pa, 17/02/2021. VirGiLio BraGa BarBosa JUNior. Presi-
deNte da cPL

aVisos de aditiVo de VaLor
1º termo aditivo ao contrato nº 20210087 referente ao processo licita-
tório Pregão Eletrônico nº 9/2021-001-PE. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE JacUNdá - cNPJ 05.854.633/0001-80. coNTraTada: JacUNda 
coMErcio dE GaS lTda - cNPJ 15.126.280/0001-56. objeto: registro de 
preço para eventuais aquisições de gás de cozinha (p13) como recargas e 
botijão de gás vazio p13, a serem realizadas de forma parcelada, destinadas 
a atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundo municipais de Ja-
cundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 2.622,50, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. 
ordenador: itoNir aParecido taVares.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210108 referente ao processo lici-
tatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-001-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-

ciPal dE MEio aMBiENTE E TUriSMo - cNPJ 11.739.652/0001-69. coN-
TraTada: JacUNda coMErcio dE GaS lTda - cNPJ 15.126.280/0001-56. 
objeto: registro de preço para eventuais aquisições de gás de cozinha (p13) 
como recargas e botijão de gás vazio p13, a serem realizadas de forma parce-
lada, destinadas a atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fun-
do Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo 
objetiva a alteração contratual no valor de r$ 293,50, nos termos do art. 
65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 
31/12/2021. ordenador: Hector Leao de soUsa.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210084 referente ao processo lici-
tatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-001-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE aSSiSTÊNcia Social - cNPJ 11.714.454/0001-40. coNTraTada: 
JacUNda coMErcio dE GaS lTda - cNPJ 15.126.280/0001-56. objeto: 
registro de preço para eventuais aquisições de gás de cozinha (p13) como 
recargas e botijão de gás vazio p13, a serem realizadas de forma parcelada, 
destinadas a atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundo Mu-
nicipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo objetiva 
a alteração contratual no valor de r$ 880,50, nos termos do art. 65, inciso 
ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. 
ordenador: aLiNe soUZa taVares.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210085 referente ao processo li-
citatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-001-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE - cNPJ 11.528.843/0001-81. coNTraTada: JacUNda 
coMErcio dE GaS lTda - cNPJ 15.126.280/0001-56. objeto: registro de 
preço para eventuais aquisições de gás de cozinha (p13) como recargas e 
botijão de gás vazio p13, a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundo Municipais de Ja-
cundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 1.290,80, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: 
iraiLde GoNÇaLVes BiZarrias.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210083 referente ao processo lici-
tatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-001-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE EdUcaÇÃo - cNPJ 11.714.510/0001-47. coNTraTada: JacUNda 
coMErcio dE GaS lTda - cNPJ 15.126.280/0001-56. objeto: registro de 
preço para eventuais aquisições de gás de cozinha (p13) como recargas e 
botijão de gás vazio p13, a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundo Municipais de Ja-
cundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 4.779,70, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: 
iara aLVes MeireLes.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210098 referente ao processo licita-
tório Pregão Eletrônico nº 9/2021-001-PE. coNTraTaNTE: fUNdEB - fUNdo 
dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BáSica - cNPJ 11.714.510/0001-47. 
coNTraTada: JacUNda coMErcio dE GaS lTda - cNPJ 15.126.280/0001-
56. objeto: registro de preço para eventuais aquisições de gás de cozinha 
(p13) como recargas e botijão de gás vazio p13, a serem realizadas de forma 
parcelada, destinadas a atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e 
fundo Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo adi-
tivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 4.353,40, nos termos do 
art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 
a 31/12/2021. ordenador: iara aLVes MeireLes.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210111 referente ao processo li-
citatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-009-PE. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE JacUNdá - cNPJ 05.854.633/0001-80. coNTraTada: aUTo 
PoSTo MoGNo JacUNdá lTda - cNPJ 04.384.239/0001-63. objeto: regis-
tro de preço para eventual aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, 
óleo diesel s-10 e gasolina comum) com entrega parcelada para atender a 
Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento le-
gal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 73.187,35 nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência 18/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: itoNir aPa-
recido taVares.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210108 referente ao processo licitató-
rio Pregão Eletrônico nº 9/2021-009-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE E TUriSMo - cNPJ 11.739.652/0001-69. coNTraTada: 
PoSTo ParaiSo lTda - cNPJ 13.117.842/0001-70. objeto: registro de preço 
para eventual aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, óleo diesel s-10 
e gasolina comum) com entrega parcelada para atender a Prefeitura, Secre-
tarias e fundos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente 
Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 2.249,84, nos 
termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 
18/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: Hector Leao de soUsa.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210107 referente ao processo lici-
tatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-009-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE aSSiSTÊNcia Social - cNPJ 11.714.454/0001-40. coNTraTada: 
PoSTo ParaiSo lTda - cNPJ 13.117.842/0001-70. objeto: registro de preço 
para eventual aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, óleo diesel s-10 
e gasolina comum) com entrega parcelada para atender a Prefeitura, Secre-
tarias e fundos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente 
Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 2.387,14, nos 
termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 
18/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: aLiNe soUZa taVares.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210109 referente ao processo licita-
tório Pregão Eletrônico nº 9/2021-009-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE SaÚdE - cNPJ 11.528.843/0001-81. coNTraTada: PoSTo dallaS 
EirEli ME - cNPJ 17.666.164/0001-55. objeto: registro de preço para even-
tual aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, óleo diesel s-10 e gasolina 
comum) com entrega parcelada para atender a Prefeitura, Secretarias e fun-
dos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo 
objetiva a alteração contratual no valor de r$ 19.275,06, nos termos do art. 
65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 18/05/2021 a 
31/12/2021. ordenador: iraiLde GoNÇaLVes BiZarrias.
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1º termo aditivo ao contrato nº 20210110 referente ao processo licita-
tório Pregão Eletrônico nº 9/2021-009-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo/fUNdEB - fUNdo dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo 
BáSica - cNPJ 11.714.510/0001-47. coNTraTada: PoSTo dallaS EirE-
li ME - cNPJ 17.666.164/0001-55. objeto: registro de preço para eventual 
aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, óleo diesel s-10 e gasolina 
comum) com entrega parcelada para atender a Prefeitura, Secretarias e fun-
dos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo 
objetiva a alteração contratual no valor de r$ 27.901,54, nos termos do art. 
65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 18/05/2021 a 
31/12/2021. ordenador: iara aLVes MeireLes.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210113 referente ao processo li-
citatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-007-PE. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE JacUNdá - cNPJ 05.854.633/0001-80. coNTraTada: SiZE-
lia aSSiS PiNHEiro - cNPJ 00.866.945/0001-90. objeto: registro de preços 
para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, que atendam as 
demandas da Prefeitura, Secretaria e fundos Municipais de Jacundá-Pa. fun-
damento legal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no 
valor de r$ 2.221,20 nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei fede-
ral nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: itoNir 
aParecido taVares.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210114 referente ao processo lici-
tatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-007-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE MEio aMBiENTE E TUriSMo - cNPJ 11.739.652/0001-69. coN-
TraTada: SiZElia aSSiS PiNHEiro - cNPJ 00.866.945/0001-90. objeto: 
registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, 
que atendam as demandas da Prefeitura, Secretaria e fundos Municipais de 
Jacundá-Pa. fundamento legal: o presente Termo aditivo objetiva a altera-
ção contratual no valor de r$ 135,00, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea 
‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. ordena-
dor: Hector Leao de soUsa.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210115 referente ao processo lici-
tatório Pregão Eletrônico nº 9/2021-007-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE aSSiSTÊNcia Social - cNPJ 11.714.454/0001-40. coNTraTada: 
SiZElia aSSiS PiNHEiro - cNPJ 00.866.945/0001-90. objeto: registro de 
preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, que atendam 
as demandas da Prefeitura, Secretaria e fundos Municipais de Jacundá-Pa. 
fundamento legal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual 
no valor de r$ 719.864,93, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei 
federal nº 8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: aLi-
Ne soUZa taVares.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210116 referente ao processo licita-
tório Pregão Eletrônico nº 9/2021-007-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE SaÚdE - cNPJ 11.528.843/0001-81. coNTraTada: SiZElia aSSiS 
PiNHEiro - cNPJ 00.866.945/0001-90. objeto: registro de preços para even-
tual e futura aquisição de gêneros alimentícios, que atendam as demandas 
da Prefeitura, Secretaria e fundos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento 
legal: o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 3.139,20, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência 17/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: iraiLde GoN-
ÇaLVes BiZarrias.
1º termo aditivo ao contrato nº 20210117 referente ao processo licita-
tório Pregão Eletrônico nº 9/2021-007-PE. coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo/fUNdEB - fUNdo dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo 
BáSica - cNPJ 11.714.510/0001-47. coNTraTada: SiZElia aSSiS PiNHEi-
ro - cNPJ 00.866.945/0001-90. objeto: registro de preços para eventual e 
futura aquisição de gêneros alimentícios, que atendam as demandas da Pre-
feitura, Secretaria e fundos Municipais de Jacundá-Pa. fundamento legal: o 
presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 493,20, 
nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência 
17/05/2021 a 31/12/2021. ordenador: iara aLVes MeireLes.

Protocolo: 658979

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇo Nº 161/2021/cPL, Beneficiária - Onde sa-
grou 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), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 162/2021/CPL, Beneficiária - AMAZON MEDICAL 
carE EirEli - cNPJ: 29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 01, 03, 12, 
13, 15, 16, 20 perfazendo o valor total de: r$  230.110,00 (duzentos e trin-
ta mil cento e dez reais), Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. 
oriundas do Pregão Eletrônico nº 011/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
2.865/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE MEioS aUXiliarES dE locoMoÇÃo, EQUiPaMENToS E aParElHoS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS PaciENTES coM dificUldadES dE 
locoMoÇÃo cadaSTradaS No SErViÇo Social da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE MaraBá. Marabá 20/05/2021.  Val-
mir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 
535/2020-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇo Nº 159/2021/cPL, Beneficiária - Onde 
sagrou vencedora a empresa: raNiEri doS SaNToS GoMES EirEli - cNPJ: 
14.807.803/0001-67, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 07  perfazen-

do o valor total de: r$ 184.840,80 (cento e oitenta e quatro mil oitocen-
tos  e quarenta reais e oitenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
158/2021/CPL, Beneficiária - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO 
E coMErcio dE Pr - cNPJ: 30.597.921/0001-44, vencedora dos itens: 05 
e 06  perfazendo o valor total de: r$ 11.400,00 (onze mil quatrocentos re-
ais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriundas do Pregão 
Eletrônico nº 046/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 6.666/2021-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
Para cENTral dE MaTEriaiS ESTEriliZaÇÃo - cME, Para aTENdE aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES 
ViNcUladaS. Marabá 20/05/2021.  Valmir silva Moura - secretário Mu-
nicipal de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 658980

coNtrato N° 295/2021-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 sinaliza-
ção destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de. Empresa: dElca arTiGoS MÉdicoS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
31.940.808/0001-82, Valor:  r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),. 
dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta comple-
xidade - 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 21 de Maio de 2021. 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 658985

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 8.141/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aberto/fechado. data do certame: 08/06/2021. Horário: 09:00 (ho-
rário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENToS, iNSUMoS, MaTEriaiS E EPiS Para coordENa-
ÇÃo dE ENdEMiaS Para o coNTrolE dE VETorES E PrEVENÇÃo dE do-
ENÇaS (dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). UaSG: 927495.  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, 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), 21/05/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 9.139/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aberto/fechado. data do certame: 08/06/2021. Horário: 09:00 (ho-
rário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo SWaB dE raYoN E TESTE raPÍdo aNTÍGENoS, Para rEaliZaÇÃo dE 
EXaMES rT- Pcr dE PaciENTES iNTErNadoS coM SUSPEiTaS dE coVid- 
19, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.UaSG: 927495.  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-sub-
solo, 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), 21/05/2021.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP
Protocolo: 658981

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 2021/05.03.001 - PMM 
Processo Nº 2021/02.18.001-sedUrB/PMM. Pregão Eletrônico nº Pe.005.2021.
Pmm.Sedurb: contratantes:Prefeitura Municipal de Mocajuba e José adria-
no Neves Benassuly - Epp, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 10.323.527/0001-
00. Valor Total: r$ 170.203,50 (cento e setenta mil duzentos e três reais 
e cinqüenta centavos). Signatários: cosme Macedo Pereira E José adriano 
Neves Benassuly. coNTraTo Nº 2021/05.03.002 - PMM. ProcESSo Nº 
2021/02.18.001- SEdUrB/PMM. Pregão Eletrônico nº Pe.005.2021.Pmm.
Sedurb: contratantes:Prefeitura Municipal de Mocajuba E Eder Júnior G. lo-
pes - Me, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 15.579.052/0001-31. Valor Total: 
r$ 7.625,00 (sete mil seiscentos e vinte e cinco reais). Signatários: cosme 
Macedo Pereira e Eder Gonçalves lopes. coNTraTo Nº 2021/05.03.003 - 
PMM. ProcESSo Nº 2021/02.18.001- SEdUrB/PMM. Pregão Eletrônico nº 
Pe.005.2021.Pmm.Sedurb: contratantes:Prefeitura Municipal de Mocajuba 
e ribeiro da cruz comércio e Serviços ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
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14.846.237/0001-00. Valor Total: r$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos 
reais). Signatários: cosme Macedo Pereira e Sergio ivan ribeiro da cruz. 
coNTraTo Nº 2021/05.03.004 - PMM. ProcESSo Nº 2021/02.18.001-SE-
dUrB/PMM. Pregão Eletrônico nº Pe.005.2021.Pmm.Sedurb: contratan-
tes:Prefeitura Municipal de Mocajuba E G. r Suprimentos industriais, comér-
cio e Serviços ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 12.488.070/0001-10. Valor 
Total: r$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Signatários: cosme Macedo Pe-
reira e Maria Goretti Bibas dos Santos. objeto: aquisição de Equipamentos de 
Proteção individual - EPi, Materiais e ferramentas, para atender às demandas 
da Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio ambiente de Mo-
cajuba/Pa. Vigência: 12 (doze) meses. fundamentação legal: 8.666/93. data 
da assinatura: 03 de maio de 2021.

Protocolo: 658986

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de adJUdicaÇÃo, HoMoLoGaÇÃo e eXtrato de coNtrato

toMada de PreÇos005/2021 
Processo Licitatório nº 1703001/2021. objeto: contratação de empresa 
de engenharia para revitalização do ginásio poliesportivo da comunidade de 
alvorada da amazônia, no município de Novo Progresso - Pa, conforme con-
trato de repasse nº 881836/2018/ME/caiXa, celebrado entre o Ministério do 
Esporte representado pela caixa Econômica federal, e o município de Novo 
Progresso/Pa. adJUdico a proponente Progeo Engenharia & construtora ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf n.º 18.432.076/0001-
51, com sede e administração à rui ijuí, nº 361, Sala 02, Bairro rui Pires de 
lima, município de Novo Progresso - Pa, vencedora desse certame, com valor 
de r$ 352.946,64 (trezentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e quatro centavos), nos termos da aTa de Sessão de 
julgamento, o seu objeto. HoMoloGo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
em 20/04/2021. contrato nº 2204001/2021/PMNP. contratante: Município de 
Novo Progresso. contratada: Progeo Engenharia & construtora ltda. Valor 
contratual: r$ 352.946,64 (trezentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e 
quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Prazo de Execução: 03 
(três) meses, a contar da ordem de serviço. Vigência contratual: 180 (cento 
e oitenta) dias, a contar da assinatura contratual. 
Gelson Luiz dill - Prefeito Municipal.

Protocolo: 658989

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 2021-2105-001 
oriGEM: Pregão Eletrônico nº 005/2021 - PMo. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de ourém/Pa. contratada (o): d. l. distribuidora de Medicamentos 
Eireli, cNPJ/cPf: 31.556.536/0001-11. objeto: aquisição de Kit Teste rá-
pido iGM/iGG para detecção de coVid-19, a serem utilizados na triagem 
dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao 
coVid-19, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, no Município de ourém/Pa. Valor Global: r$ 39.950,00 (trinta e nove 
mil novecentos e cinqüenta reais). Vigência: por 12(doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 21/05/2021. ordena-
dor: Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 658990

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210130

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 006/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: l a dE SoUSa coMErcio
cNPJ 09.521.369/0001-14.
oBJETo......................: contratação de empresas para aquisição de gêneros 
alimentícios, material de limpeza e material de copa e cozinha, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Valor ToTal................: r$ 23.847,70 (vinte e três mil, oitocentos e qua-
renta e sete reais e setenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.045, 2.047 Ma-
nutenção, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 20 de Maio de 2021

Protocolo: 659047

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210131

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 006/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: l a dE SoUSa coMErcio
cNPJ 09.521.369/0001-14.
oBJETo......................: contratação de empresas para aquisição de material 
de limpeza e material de copa e cozinha, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e o fUNdEB.
Valor ToTal................: r$ 35.366,30 (trinta e cinco mil, trezentos e ses-
senta e seis reais e trinta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 20 de Maio de 2021

Protocolo: 659048

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210064
PreGÃo Nº Pe 001/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE PacaJá, coNTraTada(o): 
MEdcoM SaUdE dENTalMEdica coMErcio E diSTriBUidora dE MEdica 
cNPJ. 11.271.070/0001-09
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS Para o HoSPiTal MUNiciPal
Valor ToTal: r$ 397.181,55 (trezentos e noventa e sete mil, cento e oitenta 
e um reais e cinquenta e cinco centavos), ProGraMa dE TraBalHo.......: 
Exercício 2021 Atividade 2.092, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Mate-
rial de consumo
ViGÊNcia: 17 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 659049

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210100
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 006/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
dE PacaJá, coNTraTada(o).....: i J c dE aZEVEdo EirEli (MaTriZ E fi-
liaiS) cNPJ: 11.271.070/0001-09
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS Para aQUiSiÇÃo dE GENEroS ali-
MENTicio, liMPESa,coPa E coNZiNHa.
Valor ToTal: r$ 322.111,94 (trezentos e vinte e dois mil, cento e onze reais 
e noventa e quatro
centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 2.092, Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 19 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 659050

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210110
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 007/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
dE PacaJá, coNTraTada(o): l a dE SoUSa coMErcio cNPJ: 
09.521.369/0001-14
oBJETo: aquisição de água mineral, destinado ao atendimento de demandas 
do fundo Municipal de
Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal: r$ 8.377,50 (oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cin-
quenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 2.074, Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 659051

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210129

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 006/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: i J c dE aZEVEdo EirEli (MaTriZ E filiaiS)
cNPJ. 11.271.070/0001-09
oBJETo......................: contratação de empresas para aquisição de material 
de limpeza e material de copa e cozinha, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e o fUNdEB.
Valor ToTal................: r$ 199.139,41 (cento e noventa e nove mil, cento 
e trinta e nove reais e quarenta e um centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 20 de Maio de 2021

Protocolo: 659031
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MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210126

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: SoPHia dE aSSiS roldao 01888302275,
cNPJ 39.758.777/0001-55
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 18.168,15 (dezoito mil, cento e sessenta e oito 
reais e quinze centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 2.10, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659024

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210127

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: laZaro BEZErra SoarES, cNPJ 06.088.333/0001-09
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 31.025,25 (trinta e um mil, vinte e cinco reais 
e vinte e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: .2.047 e 2.045, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659026

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210128

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: laZaro BEZErra SoarES, cNPJ 06.088.333/0001-09
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 41.119,63 (quarenta e um mil, cento e dezeno-
ve reais e sessenta e três centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659027

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210125

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: SoPHia dE aSSiS roldao 01888302275,
cNPJ 39.758.777/0001-55
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 6.975,02 (seis mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e dois centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
0407.123610231.2.047 Manutenção do Salário Educação (QSE) repasse a 
Estado/Município, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de r$ 3.450,56, Exercício 2021 
atividade 0407.123610231.2.045 Manutenção da Secretaria de Educação  
, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.16, no valor de r$ 3.524,46
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659021

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210124

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: carloS cEZar ViEira JUNior 00823255298,
cNPJ 31.911.796/0001-68
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.

Valor ToTal................: r$ 57.079,50 (cinquenta e sete mil, setenta e nove 
reais e cinquenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659018

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210116

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: d G SPErN-ME, cNPJ 04.253.995/0001-53
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 4.703,78 (quatro mil, setecentos e três reais e 
setenta e oito centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.047 e 2.045, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 658998

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210118

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: a. S loPES coM. iNd. Grafica - ME,
cNPJ 05.231.416/0001-34
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 31.398,45 (trinta e um mil, trezentos e noventa 
e oito reais e quarenta e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659001

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210119

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: aUGUSTUS iNforMaTica lTda - EPP,
cNPJ 10.433.143/0001-40
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 3.785,30 (três mil, setecentos e oitenta e cinco 
reais e trinta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
0407.123610231.2.045 Manutenção da Secretaria de Educação  , Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no 
valor de r$ 1.830,30, Exercício 2021 atividade 0407.123610231.2.047 Manu-
tenção do Salário Educação ( QSE) Repasse a Estado/Município , Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no 
valor de r$ 1.955,00
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659006

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210102

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 006/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: i J c dE aZEVEdo EirEli (MaTriZ E filiaiS)
cNPJ. 11.271.070/0001-09
oBJETo......................: contratação de empresas para aquisição de gêneros 
alimentícios, material de limpeza e material de copa e cozinha, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Valor ToTal................: r$ 401.182,10 (quatrocentos e um mil, cento e 
oitenta e dois reais e dez centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.047, 2.045, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 20 de Maio de 2021

Protocolo: 659007
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MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210113

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: d G SPErN-ME, cNPJ 04.253.995/0001-53
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 47.637,90 (quarenta e sete mil, seiscentos e 
trinta e sete reais e noventa centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 658995

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210120

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: aUGUSTUS iNforMaTica lTda - EPP,
cNPJ 10.433.143/0001-40
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 3.894,50 (três mil, oitocentos e noventa e qua-
tro reais e cinquenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e 2.101 Ma-
nutenção do Ensino Infantil - FUNDEB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659009

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210121

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: r E rocHa coMErcio E SErVicoS lTda,
cNPJ 07.984.683/0001-08
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 81.396,74 (oitenta e um mil, trezentos e noven-
ta e seis reais e setenta e quatro centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.047 e 2.045, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659010

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210123

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: carloS cEZar ViEira JUNior 00823255298,
cNPJ 31.911.796/0001-68
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 35.650,45 (trinta e cinco mil, seiscentos e cin-
quenta reais e quarenta e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.047 e 2.045, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659017

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210122

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: r E rocHa coMErcio E SErVicoS lTda,
cNPJ 07.984.683/0001-08
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de ma-
terial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 86.977,26 (oitenta e seis mil, novecentos e se-
tenta e sete reais e vinte e seis centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.096 e .2.101, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia...................: 18 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de Maio de 2021

Protocolo: 659013

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210262

oriGeM coNcorrÊNcia Nº 3/2020-01ProsaP
coNTraTaNTE ProSaP-ProGraMa MUNiciPal dE SaNEaMENTo aMBiENTal
coNTraTada TraNSViaS coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM lTda
oBJETo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE Macro E MicrodrENaGEM do SiSTEMa Viário, dE ESGoTa-
MENTo SaNiTário,dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, dE UrBaNiZaÇÃo E dE 
ilUMiNaÇÃo PÚBlica da PriMEiTa ETaPa do ProJETo dE SaNEaMENTo 
aMBiENTal, MacrodrENaGEM E rEcUPEraÇÃo do iGaraPÉ laJEado, No 
MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor ToTal r$ 54.941.342,54 (cinquenta e quatro milhões, novecentos 
e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos)
ViGÊNcia 19 de Maio de 2021 a 19 de Janeiro de 2023
daTa da aSSiNaTUra 19 de Maio de 2021

Protocolo: 658724

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto 
ao coNtrato Nº 20210009

oriGeM: coNtrato nº 20210009
dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2020-003SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTada: ESTrUTUral ENGENHaria lTda.
oBJETo: coNSTrUÇÃo do PrÉdio dESTiNado aS iNSTalaÇÕES da fEi-
ra do TroPical localiZada No Bairro TroPical Na cidadE dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 4.240.228,03 (quatro milhões, duzentos e 
quarenta mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 21 de Janeiro de 2021 a 16 de Janeiro 
de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º aPT: r$ 4.584.329,72 (Quatro milhões, qui-
nhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois 
centavos).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º aPT: inalterada.
Esse reajustamento é baseado nos Índices do iNcc-M (Índice Nacional de 
custo de construção) entre os meses de fEVErEiro /2020 e JaNEiro/2021, 
conforme demonstrado pela formula que consta no no Parecer da controla-
doria Geral do Municipio.
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 20/05/2021

Protocolo: 658716

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do aViSo dE liciTaÇÃo, oriUNdo do PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 8/2021-035PMP, publicado no diário oficial do ESTado do Pará de 
Nº 34.590, PG 102, no dia 21 de Maio de 2021, verificou-se que houve um 
erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio do fundo Muni-
cipal 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
Leia-se:
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio do fundo Muni-
cipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público 
que às 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2021, fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETrÔNico
Parauapebas-Pa, 21 de Maio de 2021.

Protocolo: 658714

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-003seMoB

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devidamente 
designada, torna público que às 09:00 horas do dia 09 de Junho de 2021, fará 
realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, do tipo menor preço, 
para a contratação de empresa especializada para execução de obra de refor-
ma da Praça São francisco, 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 



 diário oficial Nº 34.592  99 Segunda-feira, 24 DE MAIO DE 2021

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, 21 de Maio de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 658964

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210254

oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-008PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) QUaliTY coMErcio E SErViÇoS EirEli-ME
oBJETo contratação de empresa para aquisição de cestas básicas a serem 
distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social 
e econômica, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais)
ViGÊNcia 06 (seis) meses, iniciando-se a partir da data de assinatura das 
partes.
daTa dE EMiSSÃo 18 de Maio de 2021

Protocolo: 658827

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200383
oriGeM: coNtrato nº 20200434

dEcorrENTE: coNViTE Nº1/2020-005SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: JaX locaÇao E SErViÇoS lTda-ME
oBJETo: SErViÇoS dE coNSTrUÇao do MUro dE coNTENÇao Na rUa 
f26, localiZada No Bairro doS MiNErioS, do MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 324.289,97 (trezentos e vinte e quatro 
mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 23 de dezembro de 2020 a 23 de Junho 
de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 404.481,01(quatrocentos e quatro 
mil, quatrocentos e oitenta e um reais e um centavo)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 2º Tac: iTENS do coNTraTo: r$ 262,08 (duzentos e 
sessenta e dois mil reais e oito centavos), E iTENS NoVoS r$ 79.928,97(se-
tenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).
daTa do adiTiVo: 07/04/2021

Protocolo: 658822

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200434
oriGeM: coNtrato nº 20200434

dEcorrENTE: coNViTE Nº1/2020-005SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: JaX locaÇao E SErViÇoS lTda-ME.
oBJETo: SErViÇoS dE coNSTrUÇao do MUro dE coNTENÇao Na rUa 
f26, localiZada No Bairro doS MiNErioS, do MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 324.289,97 (trezentos e vinte e quatro 
mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 23 de dezembro de 2020 a 23 de Junho 
de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 23 de dezembro de 2020 a 31 de 
agosto de 2021.
PraZo dE EXEcUÇao aPÓS 1º Tac: 31 de Julho de 2021.
PraZo adiTado No 1º Tac: Na ViGENcia: de 69 (sessenta e nove) dias (23 
de Junho de 2021 a 31 de agosto de 2021) E Na EXEcUÇao 111 (cento e 
onze) dias (31 de Julho de 2021).
daTa do adiTiVo: 07/04/2021

Protocolo: 658821

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 001/2021

do oBJeto
constitui objeto do presente TErMo dE foMENTO o repasse de recursos fi-
nanceiros, feito pelo MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS-Pa, através da Secretaria 
Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, diretamente a instituição Girão de 
artes Maciais - aGaM para “Promover a prática de esporte buscando o atendi-
mento de crianças, adolescentes, jovens e adultos nas atividades de Karatê e 
capoeira nos Bairros: Minérios, liberdade, Populares ii, tropical i e ii”.
do VaLor
Para execução do objeto deste TErMo dE foMENTo, o MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS - Pa, através da Secretaria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, 
repassará a importância de r$ 397.799,00 (trezentos e noventa e sete mil 
setecentos e noventa e nove reais), conforme cronograma de desembolso do 
Plano de Trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com término 
em 31/12/2021.

Parauapebas-Pa, 20 de maio de 2021.
LeaNdro GaMBeta

Secretário Municipal de Esporte e lazer
Protocolo: 658869

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021
a Prefeitura Municipal de Placas, torna público que conforme processo ad-
ministrativo 045/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2021, e nos ter-
mos da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 21/05/2021, 
pela prefeita Municipal leila raquel Possimoser, registro de Preço Para con-
tratação de Empresa Para Prestação de Serviço de locação de caminhão Baú, 
Microonibus e caminhão 3/4 Para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Placas, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Saúde. Vencedora Parcial auto 4x4 Serviço e comércio de Peças automotivas 
ltda - Epp cNPJ: 12.965.774/0001-36vencedora Parcial Thiago de Sousa 
chaga Eireli cNPJ: 33.543.829/0001-90. Leila raquel Possimoser - Pre-
feita Municipal.

Protocolo: 659054

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2021-003 
Tipo Menor Preço. registro de Preço para futura e eventual contratação de 
uma empresa especializada em Serviços de Táxi aéreo para transporte de 
servidores, autoridades e equipes técnicas, em atendimento a Prefeitura Mu-
nicipal de Santa cruz do arari/Pa, conforme termo de referência, anexo i do 
edital para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa cruz 
do arari.  abertura: 07/06/2021 as 14h. Edital e informações no site: www.
tcm.pa.gov.br e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de 
compras públicas:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br. adriane 
oliveira dos santos - Pregoeira Municipal

Protocolo: 659056

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 043/2021/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 Continuidade da Lo-
cação de imóvel não residencial em área Urbana onde está instalado e fun-
cionando a Usina de asfalto. fundamento legal: art. 24, da lei nº 8.666/93 
e parecer jurídico / PMS. o Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em Engenharia, 
decreto nº 104/2021 - GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infra-
estrutura - SEMiNfra.
art. 2º - fica designado como substituto para o presente objeto 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, 26 de abril de 2021. daniel Guimarães simões - 
secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 659057

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547- PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021-Pe-srP-PMsF: 
registro de preço para futura e eventual aquisição de pneumáticos, câmaras 
e demais acessórios para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
infraestrutura. data: 11/06/2021 as 10h00min. ord. de desp.: Marcos ce-
sar Barbosa e Silva // PrEGÃo ElETrÔNico Nº 020/2021-PE-PMSf-Saúde: 
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formação de registo de preços para futura e eventual aquisição de PNEUS E 
caMaraS dE ar Para VEicUloS oficiaiS pertencentes à Secretaria Munici-
pal de Saúde de São francisco do Pará. data: 14/06/2021 as 10h00min; ord. 
de desp.: Patrícia Silva chaves;  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: 659059

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tracUateUa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do Pregão Presencial nº 9/2021-00008-srP. a Prefeitura 
Municipal de tracuateua, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, a retificação na data de abertura do Pregão Presencial No 9/2021-00008-
SrP. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços e 
materiais Fúnebres, com o intuito de atender as finalidades da administração, 
visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social 
de Tracuateua. oNde se LÊ: “dia 03/06/2021, às 09:00 hs.” LÊ-se: “dia 
02/06/2021, às 09:00 hs.” Publicado no doE/Pa, pag. 119 em 20/05/2021. 
José Braulio da costa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 659069

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-00018; coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE aSSiSTÊNcia Social; coNTraTo Nº 20219090; coNTraTada: 
criSTiEllE MUNiZ dE Sa; Valor r$: 216.000,00 (duzentos e dezesseis Mil 
reais); oBJETo: aquisição de cestas básicas para usuários da politica social, 
usuário da rede de assistência Social de Uruará; ViGÊNcia: 19/05/2021 à 
31/12/2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920210024; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210019, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00024-SrP; objeto: registro de 
Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual lo-
cação de horas máquinas; fornecedores: SaMPaio TraNSPorTES E coNS-
TrUcoES lTda, no Valor Total: r$ 496.000,00 (Quatrocentos e Noventa e 
Seis Mil reais); N P da SilVa coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli, no valor 
r$ 292.000,00 (duzentos e Noventa e dois Mil reais); Vigência: 12 meses, 
contados de 18/05/2021 à 18/05/2022.

Protocolo: 659071

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00026
Processo adMistratiVo Nº 20210026

oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para fu-
tura e  eventual aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção preven-
tiva e corretiva de motocicletas pertencentes ao fundo Municipal de Saúde, 
fundo  Municipal de assistência Social, fundo Municipal de Educação, fundo 
de desenv.  Educação Básica/fUNdEB, fundo Municipal de Meio ambiente e 
Secretaria  Municipal de Viação e obras. daTa dE aBErTUra: 08 de junho 
de 2021, às 09 horas. local: www.portaldecompraspublicas.com.br o edital 
encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias 
úteis, no horário das 08 horas às 12 horas e portal site www.tcm.pa.gov.br

Protocolo: 659072

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-032-PMVX

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para a aquisição de 
materiais de construção diversos, para contratações futuras. aBErTUra: 
07/06/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxin-
gu.pa.gov.br poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, situado na avenida 
Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 
às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 20/05/2021. cleonice soares da silva 
- Pregoeira.

Protocolo: 659074

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (PreFei-
tUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 
- coNTraTado: d. G. SPErN EirEli - cNPJ: 04.253.995/0001-53 - contrato 
nº. 20210196 com o valor global de r$: 29.857,00, recursos Próprios: 2.007 
- 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de Materiais 
de Expediente, para atender as necessidades da SEPof; iNforMaÇÕES: 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 002/2021-PMVX e coNTraTo adMiNiSTra-
TIVO citado poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: 
Vitória do Xingu/Pa, 29/04/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Pre-
FeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNTraTadoS: d. G. SPErN EirEli - cNPJ: 04.253.995/0001-53 - con-
trato nº. 20210197 com o valor global de r$: 8.045,10; PaPElaria E araMi-
NHo rr lTda - cNPJ: 33.614.394/0001-27 - contrato nº. 20210198 com o 
valor global de r$: 2.044,00; E. G. dElMoNdES - cNPJ: 34.620.404/0001-08 
- contrato nº. 20210199 com o valor global de r$: 2.772,14; J. M. do NaS-
ciMENTo NETo EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27 - contrato nº 20210200 
com o valor global de r$: 9.930,00 - recursos Próprios: 2.018 - 3.3.90.30.00; 
ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de Materiais de Expediente, 
para atender as necessidades da SEiNfra; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP Nº 002/2021-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo citado po-
derão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 
30/04/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (PreFei-
tUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - 
coNTraTadoS: PaPElaria E araMiNHo rr lTda - cNPJ: 33.614.394/0001-
27 - contrato nº. 20210201 com o valor global de r$: 6.164,00; J. M. 
do NaSciMENTo NETo EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27 - contra-
to nº 20210202 com o valor global de r$: 14.227,60; E. G. dElMoNdES 
- cNPJ: 34.620.404/0001-08 - contrato nº. 20210203 com o valor global 
de r$: 10.672,90; recursos Próprios: 2.007 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de Materiais de Expediente, para atender 
as necessidades da SEPof; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
002/2021-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser aces-
sados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA 
- www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 04/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de Vi-
tÓria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTadoS: J. 
M. do NaSciMENTo NETo EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27 - contra-
to nº 20210205 com o valor global de r$: 85.288,00; E. G. dElMoNdES 
- cNPJ: 34.620.404/0001-08 - contrato nº. 20210206 com o valor global 
de r$: 51.686,35; recursos: 2.035, 2.042 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de Materiais de Expediente, para atender 
as necessidades do fMS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
002/2021-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser aces-
sados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA 
- www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 04/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de VitÓ-
ria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTadoS: NiSSEi 
SErViÇoS E coMÉrcio lTda - cNPJ: 23.882.208/0001--87 - contrato nº 
20210210 com o valor global de r$: 1.251,00; recursos: 2.035, 2.042 - 
3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de Materiais 
de Expediente, para atender as necessidades do fMS; iNforMaÇÕES: PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 002/2021-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTi-
VOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: 
Vitória do Xingu/Pa,10/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Pre-
FeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNTraTado: a d c dE liMa EirEli - cNPJ: 05.440.949/0001-26 - 
contrato nº. 20210211 com o valor global de r$: 1.915,00; recursos Pró-
prios - SEMaPa: 2.012 - 3.3.90.30.00; fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE 
ViTÓria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTado: a d c dE 
liMa EirEli - cNPJ: 05.440.949/0001-26 - contrato nº. 20210212 com o 
valor global de r$: 158.120,00; recursos fMS: 2.035, 2.040, 2.042, 2.047; 
ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de água e Gás de cozinha, 
para atender as necessidades da SEMaPa e fMS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 019/2021-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS ci-
tados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do 
Xingu/Pa, 10/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-027-PMVX

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de VitÓ-
ria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTadoS: locadora 
dE VEÍcUloS SalMo 23 lTda - cNPJ: 07.530.893/0001-26 - contrato nº 
20210213 com o valor global de r$: 30.000,00; recursos Próprios: 2.035 
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- 3.3.90.39.00; ViGÊNcia: até 10/05/2022; oBJETo: locação de Veículos, 
para atender as necessidades do fMS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNi-
co SrP Nº 9/2021-027-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo citados pode-
rão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/
Pa,10/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-027-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Pre-
FeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNTraTado: carValHo coNSTrUÇÕES E coNSUlToria EirEli 
- cNPJ: 14.962.428/0001-20 - contrato nº. 20210215 com o valor global 
de r$: 645.600,00; G. aNTUNES coMÉrcio E SErViÇoS aUToMoTiVoS 
lTda - cNPJ: 17.717.445/0001-90 - contrato nº. 20210216 com o va-
lor global de r$: 930.000,00; locadora dE VEÍcUloS SalMo 23 lTda - 
cNPJ: 07.530.893/0001-26 - contrato nº 20210217 com o valor global de 
r$: 942.360,00; recursos Próprios: 2.017 - 3.3.90.39.00; ViGÊNcia: até 
12/05/2022; oBJETo: locação de Veículos e Máquinas, para atender as neces-
sidades da SEMaPa; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-
027-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser acessados 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 12/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de VitÓria 
do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTado: G a MESQUiTa 
- cNPJ: 37.628.322/0001-90 - contrato nº. 20210218 com o valor global 
de r$: 4.800,00; recursos Próprios: 2.035 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de água, para atender as necessidades do 
fMS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 019/2021-PMVX e coN-
TraTo adMiNiSTraTiVo citados poderão ser acessados na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 13/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-027-PMVX

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de VitÓ-
ria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTado: carValHo 
coNSTrUÇÕES E coNSUlToria EirEli - cNPJ: 14.962.428/0001-20 - con-
trato nº. 20210219 com o valor global de r$: 432.600,00; recursos Pró-
prios: 2.035 - 3.3.90.39.00; ViGÊNcia: até 13/05/2022; oBJETo: locação 
de Veículos, para atender as necessidades do fMS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-027-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS 
citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do 
Xingu/Pa, 13/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2021-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Pre-
FeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNTraTado: c. M. S. NUNES - cNPJ: 36.540.308/0001-77 - contrato 
nº. 20210221 com o valor global de r$: 26.340,86; recursos Próprios: 2.018 
- 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de gêneros 
alimentícios, Materiais de limpeza e Utensílios, para atender as necessidades 
da SEiNfra; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 003/2021-PMVX 
e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser acessados na integra 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriado-
xingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 13/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-028-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Pre-
FeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNTraTado: J a caNdido JUNior - cNPJ: 28.248.872-92 - contrato 
nº. 20210224 com o valor global de r$: 8.310,00; carNEiro & carNEiro 
coMÉrcio dE PEÇaS Para MáQUiNaS PESadaS - cNPJ: 32.088.050/0001-
69 - contrato nº. 20210225 com o valor global de r$: 114.499,00; N. d. 
G. GalVÃo - ME - cNPJ: 17.074.228/0001-41 - contrato nº. 20210226 
com o valor global de r$: 169.264,00 e JoSÉ MarcEliNo GalVÃo - 
cNPJ: 04.716.288/0001-56 - contrato nº. 20210227 com o valor global 
de r$: 203.600,00; recursos Próprios - SEMaPa: 2.012 - 3.3.90.30.00, 
3.3.90.39.00; N. d. G. GalVÃo - ME - cNPJ: 17.074.228/0001-41 - contrato 
nº. 20210228 com o valor global de r$: 1.493.710,00 e JoSÉ MarcEliNo 
GalVÃo - cNPJ: 04.716.288/0001-56 - contrato nº. 20210231 com o valor 
global de r$: 2.020,00; recursos Próprios - SEiNfra: 2.018 - 3.3.90.30.00, 
3.3.90.39.00; ViGÊNcia: até 17/05/2022; oBJETo: aquisição de peças e 
manutenção de máquinas pesadas, para atender as necessidades da SEMa-
Pa e SEiNfra; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-028-
PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 18/05/2021.

eXtrato de coNtrato - disPeNsa Nº. 7/2021-013
Partes: coNtrataNte - MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Pre-
FeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53: coNTraTada - doMÊNica dallacQUa - cPf: 252.936.482-68, contrato 
nº. 236/2021 no valor total de r$: 54.000,00 (cinquenta e quatro Mil reais); 
ViGÊNcia: 12 (doze) meses; oBJETo: locação de Um imóvel localizado na 
rua Newton B. de Miranda S/N, Bairro Jardim dallacqua, Vitória do Xingu/
Pa, para abrigar as instalações da Secretaria Municipal de cultura, confor-
me processo de dispensa nº 7/2021-013; foNTE dE rEcUrSoS: 2.027 - 
3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros Pessoa física; aSSiNaTUra do 
coNTraTo: 21/05/2021.

Protocolo: 659076

eXtrato de rescisÃo
Processo LicitatÓrio Nº 031/2021, PreGÃo eLetrÔNico srP 

Nº 013/2021 - coNtrato adMiNistratiVo Nº 20210134 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ViTÓria do XiNGU SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE) - cNPJ: 11.190.812/0001-63; coNTra-
Tado: ViVEr cENTro MÉdico - ME - cNPJ: 27.645.163/0001-88; oBJETo: 
Prestação de serviços de consultas, exames especializados, cirurgias eletivas, 
plantões médicos, de enfermeiros e técnicos de enfermagem; do diSPoSiTiVo 
lEGal: art. 79, inciso ii da lei federal nº. 8.666/93 e na cláusula 7ª do contrato 
administrativo. daTa do TErMo dE rESciSÃo: 21 de maio de 2021.

Protocolo: 659079

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo  
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 20210192  
toMada de PreÇos Nº. 2/2020-013-PMVX

Partes: coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do 
XiNGU - cNPJ: 34.887.935/0001-53; coNTraTado: rEal coNSTrUÇÕES 
EirEli - cNPJ: 18.626.948/0001-12; contrato administrativo nº. 20210192 
vinculado a Tomada de Preços nº 2/2020-013-PMVX; oBJETo: construção 
do cemitério Parque da água Boa no Município de Vitória do Xingu; JUSTi-
FICATIVA: Modificar o contrato a fim de restabelecer o equilíbrio econômico 
financeiro, conforme autoriza o Art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Valor do acréscimo será de r$: 104.234,42, 
assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 30/04/2021.

Protocolo: 659080

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-029-PMVX

ata de reGistro de PreÇos Nº 20210229 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP 9/2021-029-PreseNciaL, para a contratação de empresa com o 
objetivo de formar o Sistema de registro de Preços para eventual e futura 
aquisição de peças, equipamentos e manutenção de máquinas roçadeiras e 
moto serra, da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Pa, para contra-
tações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i). EMPrESa E ValorES rEGiSTradoS: ParTE: MUNicÍPio dE Vi-
TÓria do XiNGU (PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 
34.887.935/0001-53 - EMPrESaS: SaBrE MáQUiNaS E ProdUToS aGroPE-
cUárioS lTda- cNPJ: 83.302.653/0001-52, valor registrado r$: 230.706,80 
para os lotes: 01, 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16 e o 22; aGroMiNa coMErcial 
lTda - cNPJ: 15.334.956/0002-88, valor registrado r$: 121.629,50 para os 
lotes: 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21 e o 23. Validade da 
ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 20210229 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial SrP 
Nº 9/2021-029 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; assinatu-
ra: Vitória do Xingu/Pa, 18/05/2021- MÁrcio ViaNa rocHa - Prefeito 
Municipal.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-028-PMVX

aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 20210232 do PrEGÃo PrESENcial SrP 
9/2021-028-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo de formar 
o Sistema de registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças 
e manutenção de máquinas pesadas, para contratações futuras, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VA-
lorES rEGiSTradoS: ParTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - EM-
PrESa: d. G. GalVÃo - ME - cNPJ: 17.074.228/0001-41, valor registrado r$: 
4.200,00 para os itens: 237, 400 e 600. Validade da ata é de 12 (doze) meses 
a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
20210232 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-028-PMVX po-
derá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 
20/05/2021- MÁrcio ViaNa rocHa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 659082

retiFicaÇÃo
o extrato do contrato nº 20210192 da Tomada de Preços nº 2/2020-013-
PMVX, publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA, Edição nº 
34.576, Página 90, Protocolo: 653256, sexta-feira, 07 de maio de 2021. 
onde se lê: r$: 947.139.,48. Leia-se: r$: 842.905,06.

Protocolo: 659083

.

.

ParticULares
.

rosiLeNe soUsa crUZ 
cPF: 292.557.912-49 

Proprietária da FaZeNda troVÃo localizada no município de Ulianópolis, 
torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 002/2021 para 
atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659097

rosiMere crUZ siLVa 
cPF: 423.904.512-68 

Proprietária da FaZeNda sÃo Pedro localizada no município de Ulianópo-
lis, torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 005/2021 
para atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659089
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artUr iLidio MacieL 
cPF: 716.258.956-15 

Proprietária da FaZeNda aLiaNÇa i localizada no município de Ulianópolis, 
torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 007/2021 para 
atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659090

raMoN riPardo costa 
cPF: 612.025.693-82 

Proprietária da FaZeNda aLiaNÇa ii localizada no município de Ulianópo-
lis, torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 008/2021 
para atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659091

tereZa steFaNeLLo Facco 
cPF: 518.573.831-68 

Proprietária da FaZeNda MiNas Gerais localizada no município de Ulianó-
polis, torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 003/2021 
para atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659092

LaUra MaYara crUZ siLVa Facco 
cPF: 833.976.632-53 

Proprietário da FaZeNda sÃo tiaGo localizada no município de Ulianópolis, 
torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 009/2021 para 
atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659093

daMiLe UrieLe crUZ aLMeida 
cPF: 014.451.762-03 

Proprietário da FaZeNda soL localizada no município de Ulianópolis, torna 
público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 006/2021 para ativi-
dade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659094

NatascHa Maria Pedroso Facco
cPF: 017.427.882-97 

Proprietária da FaZeNda sosseGo localizada no município de Ulianópolis, 
torna público que recebeu da SEMMa/Ulianópolis a lar sob n° 004/2021 para 
atividade de agricultura e pecuária em alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659095

.

.

eMPresariaL
.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato N°004/2021saaeP
oriGEM : contrato Nº 004/2021-SaaEP; dEcorrENTE; PrEGÃo PrESEN-
cial Nº 001.20.PP.SaaEP; coNTraTaNTE : SaaEP-SErViÇo aUTÔNoMo dE 
áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS/Pa; coNTraTada(o) : d r dE JESUS 
coMErcio E SErViÇoS; oBJETo : aquisição de refeições (almoço e jantar) 
para os servidores que executam atividades em escala de turno ou em ser-
viços emergenciais realizados pelo Serviço autônomo de água e Esgoto de 
Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará; ProGraMa dE 
TRABALHO : Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 
– Manutenção do SAAEP, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo, fontes: 15610000 – Transf. União royalties rec. Minerais, no valor 
de r$ 44.530,50; Valor iNicial do coNTraTo : r$ 178.132,50 (cento e 
setenta e oito mil cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos); Valor do 
1º adiTiVo: r$ 44.530,50 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e 
cinquenta centavos); oBJETo do adiTiVo: Primeiro Termo aditivo de Prazo 
e Valor ao contrato nº 004/2021SaaEP, celebrado com a empresa d r dE JE-
SUS coMErcio E SErViÇoS; Valor fiNal do coNTraTo: r$ 222.663,00 
(duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais); ViGÊNcia 
iNicial do coNTraTo: 14 de Janeiro de 2021 a 14 de Maio de 2021; ViGÊN-
cia do 1º adiTiVo: início em 14 de Maio de 2021 e término em 13 de Julho 
de 2021; daTa da aSSiNaTUra : 14 de Maio de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente cPl

Port. Nº 034/2021-SaaEP
Protocolo: 658647

 
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210013/PreGÃo eLe-
trÔNico Para reGistro de PreÇos nº 8/2021-00001cMP/ÓrGÃo 
GereNciador: câmara Municipal de Parauapebas, estado do Pará. 
/finalidade: registro de Preços para futura e eventual aquisição de material 
de limpeza e Higiene com o objetivo de atender as necessidades da câma-
ra Municipal de Parauapebas, Estado do Pará/Prazo de vigência da ata de 
registro de Preços: de 18 de maio de 2021 à 17 de maio de 2022/Preços: 
os preços estão registrados nos termos da proposta da empresa vencedo-
ra do Pregão Eletrônico nº 8/2021-00001cMP, conforme a seguir:Empre-
sa1: B M  PacHEco  coMErcio SErVicoS PEcaS E acESSorioS EirEli; 
c.N.P.J. nº 35.609.947/0001-89, representada neste ato pelo Sr(a). BrUNo 

PacHEco MarTiNS, c.P.f. nº 044.943.571-70, r.G. nº 5868128 SSP Pa. 
Vencedoras dos itens 06;10;13; e 17 com valor global de r$ 20.943,00 /
Empresa2: dr lioN da SaUdE EirEli; c.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02, re-
presentada neste ato pelo Sr(a). ZoENio raiMUNdo doS SaNToS SilVa, 
c.P.f. nº 227.200.302-87.Vencedora dos itens 08;14;18;24;38;42 e 49 com 
valor global de r$ 40.543,50/ Empresa3: H. MiX  coMErcio dE ProdUToS 
aliMENTicioS EirEli; c.N.P.J. nº 20.076.046/0001-00, representada  neste 
ato pelo Sr(a). SaMUEl JacoB HoNoraTo caNdiNE, c.P.f. nº 017.765.261-
63, vencedor do item 15 com valor global de r$ 136,40 /Empresa4: M S  
M  MUNiZ  coMErcio  EirEli; c.N.P.J. nº 34.638.680/0001-95, represen-
tada  neste  ato  pelo Sr(a). Marcio adrYaNi MarQUES MUNiZ, c.P.f. nº 
747.418.023-53, vencedor do item 20 com valor global de r$: 1975,00/
Empresa5: MaXX QUiMica  E  SiSTEMaS  dE liMPEZa EirEli; c.N.P.J. 
nº 12.320.177/0001-54, estabelecida à r cairo 1201, representada nes-
te ato pelo Sr(a). JUlliaNY ciNTHYa WaNESSa SoUZa alMEida, c.P.f. nº 
823.638.032-72, vencedora dos itens 05;07;19;22;26;32;52;e 53, com valor 
global de r$ 26.634,85/Empresa6: MEGa MiX  diSTriBUidora  dE aliMEN-
ToS EirEli; c.N.P.J. nº 24.061.231/0001-73, representada neste ato pelo 
Sr(a). WalQUiria fErrEira rEiS, c.P.f. nº 078.403.566-05, vencedoras 
dos itens: 01;02;03;04;33;43;44;51;54;55;56 e 57, com valor global de r$: 
97.220,80/Empresa7: PaPEl E  cia  ProdUToS  dE  PaPElariaS EirEli; 
c.N.P.J. nº 19.518.277/0001-39, , representada neste ato pelo Sr(a). JoSi-
Mar alVES coSTa, c.P.f. nº 212.332.502-30, vencedoras dos itens: 25;28 e 
47, com valor global de r$:2.884,72/Empresa8: roSilENE ToNaTTo  SPa-
ZZiNi;  c.N.P.J. nº 07.045.994/0001-01, estabelecida à r frEdErico oZa-
NaN N 83, liNHo, Erechim rS, representada neste ato pelo Sr(a). roSilENE 
ToNaTTo SPaZZiNi., c.P.f. nº 671.323.080-68, vencedora do item 41 com 
valor global de r$:983,33  /Empresa9: SilVa oliVEira  lTda  ME;  c.N.P.J.  
nº 18.938.547/0001-06, , representada neste ato pelo Sr(a). WaNdElacia 
da SilVa oliVEira, c.P.f. nº 836.312.912-72, vencedor dos itens:23;40;50 
e 58, com valor global de r$:8.027,50/ Empresa10: WEK ENTrEGaS E SEr-
ViÇoS EirEli; c.N.P.J. nº 11.566.218/0001-24, representada neste ato pelo 
Sr(a). JUSSaNia dE SoUSa caMPoS, c.P.f. nº 890.077.352-68, vencedora 
dos itens: 11;12;21;27;29;30;31;34;35;36;37;39;45;46 e 48, com valor 
global de r$: 39.196,67/  Empresa11: rEal coMErcio  dE  MaTEriaiS  
Para  a coNSTrUcao E SErVicoS dE M; c.N.P.J. nº 10.719.828/0001-
58, , representada neste ato pelo Sr(a). iSaiaS SoUZa MarQUES, c.P.f. nº 
787.663.702-72, vencedora dos itens:09 e 16 com valor global de: 8.513,20/  
Valor Total do Processo/arP: r$ 247.059,77. Parauapebas-Pa 18 de maio 
de 2021. integra do extrato  em: https://alfresco.parauapebas.pa.leg.br/sha-
re/s/WdSibrieQbSvpJ_uu9dfKg

Protocolo: 658900

BiGXPicaNHa,20031666000203
TorNa  PUBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE-SEMaa( lo )N°l124520Para a aTiVidadE:laNcHoNETES,caSaS 
dE cHá,dE SUcoS E SiMilarES.
rod Br 316,KM 04, SHoPPiNG METroPolE aNaNiNdEUa ,coQUEiro,loJa 
305d l3

Protocolo: 659098

a rodoaMaZoNia traNsPorte rodoViario de carGa Ltda 
cNPJ: 32.368.678/0004-60 

Torna público que recebeu da SEMaS a licença ambiental de operação n° 
12743/2021, para a atividade de EMPrESa TraNSPorTadora dE SUBSTÂN-
ciaS E ProdUToS PEriGoSoS no município de itaituba - Pa.

Protocolo: 659099

cooPeratiVa aGroiNdUstriaL ParaGoMiNeNse
cooPerNorte 

cNPJ: 14.718.125/0003-28 
localizada no município de Paragominas, torna público que recebeu da SEMaS 
a lo sob n° 12772/2021 para atividade de transporte de Minérios/coque.

Protocolo: 659100

JaVaÉs s/a aGroPecUÁria  
cNPJ: 02.547.024/0001-90 

Proprietária da faZENda GaViÃo localizada no município de rondon do Pará, 
torna público que recebeu da SEMaS a lar sob n° 13610/2021 para atividade 
de Reflorestamento/Agricultura/Pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659101

tFa PLaNtio Ltda - 
cNPJ: 09.517.334/0003-73 

Proprietária da FaZeNda sÃo Pedro localizada no município de Nova Espe-
rança do Piriá, torna público que recebeu da SEMaS a lar sob n° 13611/2021 
para atividade de reflorestamento em área alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 659102

o sr. VaNder rodriGUes aLVes 
Brasileiro, casado, agricultor, portador do rG nº 5615426 SSP/Pa e cPf 
847.848.817-00, detentor da fazenda Malibu, localizada no município de Uru-
ará, tornar público que recebeu junto à SEMaS-Pa, a prorrogação do prazo 
de validade da aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo florESTal (aUTEf) nº 
273270/2018 até a data 26/12/2021.

Protocolo: 659103
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cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ - Pa
aViso de adesÃo À reGistro de PreÇos - adesÃo 010/2020

considerando o aceite de adesão da fundação João XXiii - fUNPaPa/PMB-Pa, 
órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de licitação e do 
Parecer Jurídico favorável à adesão da referida ata Nº 010/2020 Por PrEGÃo 
ElETroNico Nº 111/2020, cujo objeto é a eventual aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, conforme as descrições contidas no 
edital e termo de referência originário, sendo vencedora dos itens da ade-
são a empresa M.a.r. BraGa coM. SErV. dE ENGENHaria EirEli-ME, cNPJ 
26.425.750/;0001-07, no valor de r$ 89.325,25(oitenta e nove mil trezentos 
e vinte cinco reais e vinte e cinco centavos). autorizo, a adesão à ata de regis-
tro de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo. 
João Guilherme Kalume Kalif - Vereador Presidente.

Protocolo: 659104

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ - Pa
eXtrato de adesÃo a ata de reGistro 
de PreÇos N° 010/2020-FUNPaPa/PMB

a câmara Municipal de Muaná comunica que aderiu à ata de registro de 
Preços subjacente ao Pregão Eletrônico nº 111/2020, da fundação Papa João 
XXiii - fUNPaPa/PMB-Pa, conforme os seguintes dados: ProcESSo adMi-
NiSTraTiVo dE adESÃo Nº 010/2021. objeto: registro de para eventual 
aquisição gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis. ata de registro de 
Preços nº 010/2020; dETENdora do rEGiSTro: M a r BraGa coM. SErV. 
dE ENGENHaria EirEli-ME, cNPJ 26.425.750/0001-07; Total da adesão: r$ 
89.325,25; Vigência da ata do registro de Preços: 11/12/2020 à 11/12/2021. 
ViGÊNcia da adESÃo: 17/05/2021 à 17/05/2022

João Guilherme Kalume Kalif - Vereador Presidente.

Protocolo: 659105

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
cNPJ/Me: 12.094.570/0001-77 - Nire: 15.3.0001892-7

ata de asseMBLeia GeraL ordiNÁria reaLiZada eM 30 de aBriL 
de 2021. 1. daTa, Hora E local: Em 30 de abril de 2021, às 11:00 horas, 
via Microsoft Teams (reunião virtual devido à pandemia da covid-19). 2. coN-
VocaÇÃo: dispensada a convocação prévia consoante o disposto no parágra-
fo 4º do artigo 124 da lei no 6.404/76 (“lei das Sociedades por ações”), em 
função da presença das acionistas representando a totalidade do capital social 
da companhia. 3. PrESENÇa: Presentes os acionistas representando a tota-
lidade do capital social da companhia, conforme assinatura lançada no livro 
de Presença de acionistas. foi dispensada a presença dos administradores da 
companhia, bem como do representante dos auditores independentes, nos 
termos do artigo 134, parágrafo 2º da lei das Sociedades por ações. 4. MESa: 
Verificada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Pedro 
Garcia foi nomeado Presidente da assembleia, e nomeou o Sr. daniel rivera 
como Secretário. 5. PUBlicaÇÕES: os resultados financeiros e o relatório 
de Administração da Companhia foram publicados nos jornas Diário Oficial 
do Estado do Pará e diário do Pará no dia 15 de abril de 2021. 6. ordEM do 
DIA: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) 
deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social; e (iii) 
Aprovar a remuneração fixa anual dos administradores da Companhia. 7. DE-
liBEraÇÕES: os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, as 
matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata na forma sumária, 
de acordo com os termos do artigo 130, parágrafo 1º da lei das Sociedades 
por ações: 7.1. o relatório de administração e as demonstrações financeiras 
acompanhadas do Parecer dos auditores independentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 7.2. Uma vez aprovadas as contas 
sem restrições, nos termos da deliberação constante do item 7.1 acima, os 
acionistas aprovaram a destinação do lucro líquido verificado no exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme proposto pelos diretores da 
companhia na Proposta para destinação do resultado do Exercício Social, 
enviada ao conselho de administração da companhia. desta forma, o lucro 
líquido apurado no exercício de 2020, no valor total de r$152.876.225,34 
(cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos 
e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), para o qual se propõe a 
seguinte destinação: 7.2.1. reserva legal: a esta reserva devem ser desti-
nados 5% (cinco por cento) do lucro líquido de r$152.876.225,34 (cento e 
cinquenta e dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e 
cinco reais e trinta e quatro centavos), ajustado até o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social, por força do disposto no artigo 193 da lei das 
Sociedades por ações e no artigo 30 do Estatuto Social da companhia. Nesse 
sentido, são destinados r$7.643.811,27 (sete milhões, seiscentos e quarenta 
e três mil, oitocentos e onze reais e vinte e sete centavos) à reserva legal. 
7.2.2. dividendos Mínimos obrigatórios: o montante de dividendos mínimos 
obrigatórios a ser distribuído aos acionistas, conforme previsto na lei das 
Sociedades por ações e Estatuto Social da companhia, é determinado com 
base no saldo do lucro líquido ajustado.  os acionistas aprovaram, por una-
nimidade, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
r$36.308.103,52 (trinta e seis milhões, trezentos e oito mil, cento e três 
reais e cinquenta e dois centavos). os referidos dividendos deverão ser pagos 
aos acionistas da companhia até o último dia útil do mês em que a presente 
ata for devidamente registrada perante a Junta comercial competente. 7.2.3. 
dividendos disponíveis: após (i) a distribuição dos dividendos mínimos obri-
gatórios no montante de r$36.308.103,52 (trinta e seis milhões, trezentos 
e oito mil, cento e três reais e cinquenta e dois centavos). (ii) destinação de 
r$ 7.643.811,27 (sete milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos 
e onze reais e vinte e sete centavos) à reserva legal e (iii) o valor rema-
nescente de r$108.924.310,55 (cento e oito milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil, trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) será alocado 
na reserva de lucros da companhia. o valor alocado na reserva de lucros será 
distribuído aos acionistas da companhia, a título de dividendos, em pequenas 
parcelas, se e quando possível, com relação aos impactos causados pelas me-
didas preventivas adotadas no Brasil contra a disseminação da coVid-19. as 

referidas parcelas e as datas para pagamento serão definidas e decididas pelo 
conselho de administração da companhia. 7.2.4. autorizar expressamente os 
diretores da companhia a tomarem todas as providências complementares 
relativas ao pagamento e remessa aos acionistas de dividendos, cujo paga-
mento é aprovado nesta data e a assinarem todos os documentos necessários 
do aludido pagamento, incluindo, mas não se limitando a quaisquer contra-
tos de câmbio relacionados ao objeto da presente autorização. a autorização 
ora concedida poderá ser delegada a procuradores mediante instrumento de 
mandato específico outorgado para este fim, observado o disposto no Estatu-
to Social da Companhia. 7.3. A remuneração fixa anual dos administradores 
para o exercício de 2021 será individualizada pela diretoria da companhia 
no montante de até r$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais). 8. 
ENcErraMENTo: como nada mais havia a ser tratado, o Presidente encerrou 
os trabalhos, lavrando a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por 
todos os acionistas presentes, quais sejam: (i) HYdro ParaGoMiNaS B.V.; e 
(ii) HYdro alUMiNiUM BraSil iNVESTMENT B.V. confere com original lavra-
do em livro próprio. Paragominas/Pa, 30 de abril de 2021. Mesa: Pedro Gar-
cia - Presidente. daniel rivera - Secretário. cErTidÃo - Junta comercial do 
Estado do Pará - Certifico o registro em 12/05/2021 sob o nº 20000710388. 
Protocolo 216438829 de 10/05/2021. Maria de Fátima cavalcante Vas-
concelos - secretária-Geral.

Protocolo: 659106

LiceNÇa PrÉVia e LiceNÇa iNstaLaÇÃo
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 

de teLecoMUNicaÇÕes s/a 
cNPJ 27.902.165/0001-05 

Torna público que emitiu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a lP nº 02/2021 e li nº 002/2021 para implantação de ErB, rua 
Primeira, S/N°, frente do cemitério, Vila Nazaré, cEP 68719-000, São João 
de Pirabas -Pa.

Protocolo: 659107

LiceNÇa PrÉVia e LiceNÇa iNstaLaÇÃo
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 

de teLecoMUNicaÇÕes s/a 
cNPJ 27.902.165/0001-05 

Torna público que emitiu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a lP nº 01/2021 e li nº 001/2021 para implantação de ErB, na rua 
coronel amaral, S/N, Porto Salvo, cEP 68780-000, Vigia-Pa.

Protocolo: 659108

FaZeNda cacHaBa ii 
ProPriedade da sr. LeaNdro Lira de araÚJo 

cPF Nº 673.290.202-49 
localizada município de São félix do Xingu-Pa, vem por meio deste veículo 
de comunicação tornar pública o deferimento da renovação da licENÇa dE 
aTiVidadE rUral - lar nº 025/2020, através do protocolo nº 156/2021 
juntamente à Secretaria Executiva de Meio ambiente e Mineração - Semmas 
do município de São félix do Xingu/Pa.

Protocolo: 659109

WersaN - iNd. coM. e eXPort. de Madeiras Ltda 
cNPJ: 07.640.567/0001-71 

Torna público que recebeu da SEMMa/Belém, a licença de operação (lo nº 
196/2020) para desdobro de Mad. em Tora para Produção de Mad. Serrada e 
seu Beneficiamento, com VPA = 11.000,00.

Protocolo: 659110

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0002-09
Torna público que recebeu em 11/05/2021, da SEMEia/abaetetuba, licença 
de operação 016/2021 para extração mineral na fazenda Prateada. abaete-
tuba-Pa. (Processo 2020/165)

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0002-09, 
Torna público que recebeu em 11/05/2021, da SEMEia/abaetetuba, licença 
de operação 014/2021 para extração mineral na fazenda Japones Pontilhão. 
abaetetuba-Pa. (Processo 2020/165)

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0002-09 
Torna público que recebeu em 11/05/2021, da SEMEia/abaetetuba, licença 
de operação 013/2021 para extração mineral na fazenda Eurico campeão. 
abaetetuba-Pa. (Processo 2020/165)

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0002-09 
Torna público que recebeu em 11/05/2021, da SEMEia/abaetetuba, licença 
de operação 015/2021para extração mineral na fazenda Eurico campeão. 
abaetetuba-Pa. (Processo 2020/165)

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0002-09 
Torna público que recebeu em 11/05/2021, da SEMEia/abaetetuba, licença 
de operação 012/2021 para extração mineral na fazenda ademar. abaetetu-
ba-Pa. (Processo 2020/165)

Protocolo: 659111
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