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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº  834, de 16 de JUNHo de 2020         
concede Pensão Policial-Militar em favor de SaraH HEloÍSa da coNcEiÇÃo 
MaToS, viúva do 3º SGT PM WladiMir odYlo GiliBErTi dE MaToS.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 48, inciso ii, da constituição Estadual 
combinado com os arts. 77 e 79, alíneas “a”, e o art. 52, § 2º, incisos i, 
todos da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação 
dada pela lei Estadual nº 6.049, de 11 de junho de 1997; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2018/345215,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
2.408,23 (dois mil quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos), em 
favor de SaraH HEloÍSa da coNcEiÇÃo MaToS, companheira do 3º SGT 
PM WladiMir odYlo GiliBErTi dE MaToS, falecido no dia 6 de janeiro 
de 2018, em virtude de acidente em serviço, cabendo à única dependente 
a integralidade do benefício, na seguinte data e proporção:
i - 100% (cem por cento) a SaraH HEloÍSa da coNcEiÇÃo MaToS, a 
contar de 6 de janeiro de 2018.
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e 
demais vantagens da graduação de 2º Sargento, a que o policial foi 
promovido “post-mortem”, assim discriminados:
Soldo de 2º Sargento………………………………………………................ r$    912,21
Gratifi cação de Risco de Vida (100%)…………………………….......... R$    912,21
Gratifi cação de Habilitação Policial Militar (20%)………………...... R$    182,44
Gratifi cação de Tempo de Serviço Militar (20%)…………...…….... r$    401,37
Provento Mensal……………………………………………………...................r$ 2.408,23
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será 
reajustada com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, 
na data-base de 1º de janeiro.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus 
efeitos fi nanceiros retroagindo de acordo com as datas constantes no art. 
1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 16 de junho de 2020.          

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

 
 d e c r e t o    Nº 1.590, de 24 de Maio de 2021

Homologa o decreto nº 353, de 03 de maio de 2021, editado pelo Prefeito 
Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência”, em virtude de 
inundação nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 353, de 03 de maio de 2021, editado pelo Prefeito 
Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município, afetadas pelo impacto causado pela inundação;
considerando o Parecer Técnico nº 009/2021 – Seção de defesa civil/4º GBM, que 
opinou pelo reconhecimento de situação de emergência no Município de Óbidos;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/505644,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 353, de 03 de maio de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência”, em áreas 
daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 24 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 135, incisos ii e V, da constituição 
Estadual, GioVaNNi corrÊa QUEiroZ para exercer o cargo de Secretário 
Extraordinário de Estado de Produção.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 659734

d e c r e t o  Nº 1587, 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$ 26.287.387,14 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$ 26.287.387,14 (Vinte e Seis Milhões, 
duzentos e oitenta e Sete Mil, Trezentos e oitenta e Sete reais e Quatorze 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

041020206114177639 - TJE-frJ 0301 449051 116.000,00

041020206114178631 - TJE-frJ 0301 339036 692.168,00

041020206114178631 - TJE-frJ 0301 339047 140.320,00

041020206114178631 - TJE-frJ 0301 339048 266.512,00

041020206114178644 - TJE-frJ 0301 339030 300.000,00

041020206114178644 - TJE-frJ 0301 339039 297.000,00

041020206114178645 - TJE-frJ 0301 339039 466.000,00

041020206114178646 - TJE-frJ 0301 339039 200.000,00

041020206114178654 - TJE-frJ 0301 449052 150.000,00

041020206114178655 - TJE-frJ 0301 449052 75.000,00

041020206114178656 - TJE-frJ 0301 449052 75.000,00

041020212214218659 - TJE-frJ 0301 339092 276.160,00

041020212214218669 - TJE-frJ 0301 339092 104.010,00

041020212214218670 - TJE-frJ 0301 339092 227.650,00

041020212914178639 - TJE-frJ 0301 339092 398.000,00

071011569514987658 - SEdoP 0301 444042 4.126.250,87

141012060814918715 - SEdaP 0301 449052 10.739.200,00

171010412315088251 - SEfa 0376 339037 1.985.208,00

171010412315088251 - SEfa 0376 339039 2.189.486,00

171010412615088238 - SEfa 0376 333240 490.096,00

171010412615088238 - SEfa 0376 339037 2.094.370,00

171010412815088887 - SEfa 0376 339039 56.000,00

951012612212978338 - NGTM 0301 339037 536.329,02

971010342115008228 - SEaP 0301 449052 286.627,25

ToTal 26.287.387,14

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 1589, de 24 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$ 12.553.200,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 12.553.200,00 (doze Milhões, Qui-
nhentos e cinquenta e Três Mil, duzentos reais), para atender à progra-
mação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011212215097607 - SEdUc 0106 449052 11.322.670,00

161011212215097607 - SEdUc 6102 449052 1.220.530,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339040 10.000,00

ToTal 12.553.200,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011212215097603 - SEdUc 0106 449051 11.322.670,00

161011212215097607 - SEdUc 0102 449052 220.530,00

161011212215097672 - SEdUc 0102 449052 1.000.000,00

961011112615088238 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339040 10.000,00

ToTal 12.553.200,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 24 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 659730
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 344/2021 - crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/542458, de 20/05/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
i – rEVoGar, a PorTaria N° 29/2020-crG, de 04/08/2020, publicada no 
doE Nº 34.301, de 05/08/2020.
ii - dESiGNar a servidora NaZaraci MacEdo NaTiVidadE, ocupante 
do cargo de agente administrativo, matricula funcional nº 13935/1, para 
a função de fiscal e THAIS REIS GUIMARAES, ocupante do cargo de As-
sessor, matrícula funcional  nº 5945930/1, para Suplente do contrato nº 
11/2020–CCG/PA, firmado com a empresa NorTE TUriSMo lTda, com 
vigência de 27/03/2021 a 26/03/2022, que tem como objeto, prestação de 
serviço de agenciamento de viagens, conforme as especificações contidas 
no termo de referencia, visando atender as necessidades da casa civil da 
Governadoria do Estado, a contar de 02 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 21 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 659312

diÁria
.

Portaria Nº 349/2021-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° 2021/537549, de 19 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 19 a 20/05/2021.

Servidor objetivo

carloS alVES dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, na 
referida cidade.

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, 24 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 350/2021-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° 2021/549286, de 21 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 oriXiMiNá/Pa, no período de 23 a 25/05/2021.

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

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 24 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 351/2021-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° 2021/548432, de 21 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 21 a 22/05/2021.

Servidor objetivo

lUiZ oTaVio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 10475788249, ocupante do cargo de assistente operacio-

nal ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do 
cerimonial.

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, 24 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 659539
Portaria Nº 345/2021-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° 2021/543446, de 20 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os trechos de 
MaraBá e XiNGUara/Pa, no dia 21/05/2021.

Servidor objetivo

GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 
cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 

centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

apoio logístico ao servidor do centro regional de 
Governo do Sul e Sudeste, 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 346/2021-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°2021/538398, de 19 de abril 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 SaliNoPoliS/Pa, no período de 20 a 22/05/2021.

Servidor objetivo

GErSoN aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 
matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário 

de diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 347/2021-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° 2021/538357, de 19 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TracUaTEUa/Pa, no período de 20 a 21/05/2021.
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Servidor objetivo
aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da diretoria do cerimo-
nial, 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, 21 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 348/2021-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° 2021/538208, 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
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 

172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da 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, 21 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 659310

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021- cPL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, cPf nº 007.085.212-07, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
dE GÊNEroS aliMENTÍcioS EM GEral (ProTEÍNa dE oriGEM aNiMal), 
ViSaNdo o aTENdiMENTo daS NEcESSidadES dE aBaSTEciMENTo E 
coNSUMo daS rESidÊNciaS oficiaS do GoVErNo do ESTado, SU-
BordiNadaS À caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará.
data da abertura: 07/06/2021;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.
br;
Maiores informações: cpl@cmg.pa.gov.br.
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 659563

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 047/2021 – sF/cMG, 
de 24 de Maio de 2021

Suprido: rubens alan da costa Barros, ajudante de ordens, cPf nº 
687.849.882-15; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 3.800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
5.000,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: os-
mar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 659636

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 372/2021 – di/cMG, 
de 24 de Maio de 2021

 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Macapá/aP; Período: 18/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação); Servidor: caP QoPM rubens alan da costa Barros, cPf nº 
687.849.882-15; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659582

 eXtrato de Portaria Nº 373/2021 – di/cMG, 
de 24 de Maio de 2021

 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Período: 16 a 19/05/2021; Tre-
cho de ida: Belém/Pa - Macapá/aP e Macapá/aP- afuá/Pa, em 
16/05/2021; Trecho de volta: afuá/Pa - Macapá/aP e Macapá/aP - Belém/
Pa, em 19/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação interestadu-
al), 2,0 (alimentação intermunicipal) e 3,0 (pousada intermunicipal); Ser-
vidores: caP QoPM Hugo Bernard leite da Silva, cPf nº 738.163.882-72, 
1º SGT PM andré costa carvalho, cPf nº 686.320.292-15, 3º SGT PM 
Gerson José ferreira Gomes, cPf nº 471.497.602-87 e cB PM fabricio 
luiz Matos Boução, cPf nº 002.944.992-88; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659586
 eXtrato de Portaria Nº 374/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 19 a 20/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: caP QoPM rubens alan 
da costa Barros, cPf nº 687.849.882-15; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659588
eXtrato de Portaria Nº 375/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Bragança/Pa; Período: 15 a 17/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: caP QoPM Paulo Hen-
rique Bechara e Silva, cPf nº 835.439.372-00 e cB PM alécio fábio cunha 
Silva,  cPf nº 889.741.542-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 659589
eXtrato de Portaria Nº 376/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: almeirim/Pa; Período: 07 a 09/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 1º SGT PM rG 32429 
andré costa carvalho, cPf nº 686.320.292-15 e 2° SGT BM Pedro Naza-
reno dos Santos Modesto, cPf nº 380.194.772-68; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659592
eXtrato de Portaria Nº 377/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 18 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
1,0 (pousada); Servidor: 1º SGT PM Goodmar Monteiro figueiredo, cPf 
nº 376.794.572-04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659594
eXtrato de Portaria Nº 378/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Tucuruí/Pa; Período: 19 a 21/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: caP QoPM richard Ba-
tista da costa, cPf nº 745.290.132-00, 2° SGT PM Jeremias da Silva de 
Brito, cPf nº 392.435.082-53, cB PM antonivaldo rodrigues alcantara, cPf 
nº 888.140.762-00, cB PM Bruno fonseca da Silva, cPf nº 917.587.692-
20 e cB PM rafael de Jesus Barreto, cPf nº 851.125.692-04; ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659598
eXtrato de Portaria Nº 380/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 355/2021 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: itaituba/Pa; destino: 
itaituba/Pa; Período: 18 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Marcio da cunha 
cardoso, cPf nº 884.295.982-00, 2° SGT BM Pedro Nazareno dos Santos 
Modesto, cPf nº 380.194.772-68, cB PM alexandre José de oliveira 
fernandes, cPf nº 885.305.742-49, cB PM danylo christian Gonçalves da 
conceição, cPf nº 016.213.552-17; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 659607
eXtrato de Portaria Nº 381/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 21 a 24/05/2021; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação); Servidor: cB PM leonardo Nunes Gomes, cPf 
nº 886.385.372-04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659609
eXtrato de Portaria Nº 379/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
20 a 24/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servidor: cB 
PM Wendell Matheus dutra lima, cPf nº 012.820.072-38; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659605
eXtrato de Portaria Nº 382/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: Bragança/Pa; Período: 20 a 21/05/2021; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: TEN cEl QoPM 
cassio Tabaranã Silva, cPf nº 630.340.932-68, 1° TEN QoPM Marcio 
da cunha cardoso, cPf nº 884.295.982-00, cB PM alécio fábio cunha 
Silva, cPf nº 889.741.542-34, Sd PM luciano audai ferreira Pereira, 
cPf nº 046.585.482-67, Sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, cPf nº 
039.068.951.30; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659612
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eXtrato de Portaria Nº 383/2021 – di/cMG, 
de 24 de Maio de 2021

 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
21 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidores: 
alessandro da costa Barros, cPf nº 490.397.762-53, cleonice Gonçalves 
Pantoja, cPf nº 796.510.972-72, cristiane lopes, cPf nº 012.989.352-88, 
delival da Gama lobo, cPf nº 136.400.892-00, Joana Marques da Silva, 
cPf nº 603.263.362-49, Nayara da Silva araújo, cPf nº 017.731.332-
33; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659614
eXtrato de Portaria Nº 384/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
20 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidores: 
alcirene Santiago Vilhena, cPf nº 768.762.172-72, cláudio Benedito de 
oliveira Gomes, cPf nº 145.553.442-00, iolene leandro Tavares, cPf nº 
283.264.742-15, ivanete Bento ferreira da Silva, cPf nº 167.312.632-49 
e Marcio alexandre Brito Pinto, cPf nº 597.915.192-34; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659617
eXtrato de Portaria Nº 385/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
20 a 24/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servidora: 
Eline Maria Botelho coutinho, cPf nº 527.990.342-68; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659619
eXtrato de Portaria Nº 386/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 21 a 24/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pou-
sada); Servidores: Valdir de Jesus Silva do amaral, cPf nº 402.377.022-
15 e Wellison correa Santos, cPf nº 277.895.352-34; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659620
eXtrato de Portaria Nº 387/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: oriximiná/Pa; Período: 21 a 26/05/2021; Quantidade de di-
árias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada); Servidor: 1° SGT PM Manoel Jaci-
naldo alves cota, cPf nº 429.740.972-00; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659624
eXtrato de Portaria Nº 388/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: oriximiná/Pa; Período: 
21 a 26/05/2021; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pou-
sada); Servidora: 2° SGT PM r/r ana cristina Guedes Tavares, cPf nº 
425.721.502.04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659627
eXtrato de Portaria Nº 389/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santa cruz do arari/
Pa; Período: 22 a 26/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); Servidora: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima 
oliveira, cPf nº 328.754.282-68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 659628
eXtrato de Portaria Nº 390/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santa cruz do arari/Pa; Período: 22 a 26/05/2021; Quanti-
dade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 2º SGT PM 
Jayme Menezes da Silva de lima, cPf nº 170.237.262-68, cB PM antonio 
donato cereja de Brito Junior, cPf nº 596.168.732-53; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659630
eXtrato de Portaria Nº 391/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 
21 a 25/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: Estanley Sampaio Peres, cPf nº 003.949.172-27; ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659631
eXtrato de Portaria Nº 392/2021 – di/cMG, 

de 24 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Pe-
ríodo: 20 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 
(pousada); Servidor: Evandro luis Vieira da cunha, cPf nº 278.442.262-
34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 659634

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria conjunta nº 02/2021-seFa/PGe, de 19 de maio de 2021
o Procurador-Geral do Estado e o Secretário de Estado da fazenda, no uso 
das suas atribuições legais, e
considerando a necessidade de elaboração de minuta de decreto visando 
regulamentar a lei Estadual n° 9.260, de 15 de abril de 2021, que dispõe 
sobre a transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da 
fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, nas hipóteses 
que especifica,
r E S o l V E:
art. 1º constituir comissão Temática para estudo e proposição normativa, 
composta pelos seguintes servidores públicos do Estado, sob a Presidência 
do primeiro:
– MarcUS ViNiciUS NErY loBaTo, Procurador do Estado, identidade fun-
cional nº 5819946/1 (Procuradoria-Geral do Estado);
– alaN da coSTa aZEVEdo, auditor fiscal de receita Estadual, identidade 
funcional nº 0591471401 (Secretaria de Estado da fazenda);
– daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida, auditor fiscal de receita Estadu-
al, identidade funcional nº 05914949 (Secretaria de Estado da fazenda);
– EMaNUEl MESSiaS dE SoUZa, auditor fiscal de receita Estadual, identi-
dade funcional nº 0602715401 (Secretaria de Estado da fazenda);
– rodriGo BaÍa NoGUEira, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5903084/2 (Procuradoria-Geral do Estado);
– roSEli dE aSSUNÇÃo NaVES, auditora fiscal de receita Estadual, iden-
tidade funcional nº 05570395 (Secretaria de Estado da fazenda);
– SiMoNE crUZ NoBrE, auditora fiscal de receita Estadual, identidade 
funcional nº 05486408 (Secretaria de Estado da fazenda); e
– THiaGo VaScoNcElloS JESUS, Procurador do Estado, identidade fun-
cional nº 5930965/1 (Procuradoria-Geral do Estado);
art. 2º a comissão Temática terá duração de 90 (noventa) dias, a contar 
de 3 de maio de 2021, podendo ser prorrogada.
art. 3º a constituição da comissão Temática não implica em aumento de 
despesa, em atendimento ao decreto Estadual nº 955, de 12 agosto de 2020.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 659532
Portaria Nº 045/2021-PGe.G., de 25 de janeiro de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
considerando o ofício S/N, de 14.12.2020, de lavra do então Prefeito eleito 
do Município de ananindeua, hoje empossado, dr. daniel Santos;
considerando a decisão favorável da ata 770ª/2020 da Sessão ordinária 
do conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado;
considerando o despacho de sua lavra constante do PaE n° 2020/1074252;
considerando a autorização do Exmo. chefe da casa civil, nos termos do 
art. 4°, ii, do decreto Estadual n° 795, de 29 de maio de 2020, conforme 
consta do PaE n° 2020/1074252;
considerando a prévia análise da Exma. Secretária de Estado de Planeja-
mento e administração, conforme exige o art. 12 do decreto Estadual n° 
795, de 29 de maio de 2020;
considerando a anuência do Procurador do Estado ducival carvalho Pereira Junior; e
considerando tudo o mais que dispõe o decreto Estadual n° 795, de 29 de 
maio de 2020,
rESolVE:
cEdEr, ao Município de ananindeua, para exercer o cargo de Secretário 
Municipal de finanças, o Procurador do Estado ducival carvalho Pereira 
Junior, identidade funcional n° 57193364/2, com ônus para o órgão ce-
dente, mediante reembolso pelo cessionário, a contar de 01.01.2021, pelo 
período de 1 (um) ano.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
rePUBLicada Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe Nº 
34471 de 26.01.2021

Protocolo: 659526
Portaria Nº 249/2021-PGe.G., de 21 de maio de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no exercício da competência que lhe confere 
o art. 5º da lei complementar estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002,
CONSIDERANDO o relatório de fiscalização do contrato 26/2019, firmado 
entre PGE e SofTPlaN (PaE 2021/227997);
rESolVE:
art. 1º. constituir comissão processante, para apuração de inexecução 
do contrato 026/2019-PGE e SofTPlaN, nos termos da lei federal nº 
8.666/93 e, subsidiariamente, da lei Estadual nº 8.972/2020, sob a pre-
sidência do primeiro:
- cristina Magrin Madalena, identidade funcional nº 54196753/1 - Presidente;
- cleyton isamu Muto, identidade funcional nº 5889929/1 - Membro titular;
- Brunna Valescka de carvalho Silva, identidade funcional nº 57175437/3 
- Membro titular;
- cezar de Souza casseb, identidade funcional nº 57214677/2 - Membro 
suplente;
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- danielle Paola Pimenta amanajás, identidade funcional nº 5889484/1 - 
Membro suplente;
art. 2º. a comissão terá duração de 60 dias, a contar da data da publica-
ção, podendo ser prorrogada.
art. 3º. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, 
em atendimento ao decreto estadual nº 955, de 12 agosto de 2020.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 659528
Portaria Nº 246/2021-PGe.G., de 24 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de interrupção Período Gozo
alessandra Maria Mendonça de 

oliveira 54183008/2 Nº 351/2020-PGE.G., de 10.08.2020 05.07 a 19.07.2021

amanda carneiro raymundo Bentes 54194016/3 Nº 194/2021-PGE.G., de 21.04.2021 28.06 a 13.07.2021
Ediany caniceiro Mattar 5900033/2 Nº 351/2020-PGE.G., de 10.08.2020 13.07 a 23.07.2021

Henrique Nobre reis 55589662/1 Nº 329/2020-PGE.G., de 31.07.2020 17.06 a 02.07.2021
Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 Nº 806/2019-PGE.G., de 30.12.2019 15.06 a 02.07.2021

Karen Serruya carduner 54188390/4 Nº 169/2020-PGE.G., de 06.04.2020 07.06 a 25.06.2021
larissa cerqueira ferraz 5949212/1 Nº 411/2020-PGE.G., de 28.09.2020 07.06 a 26.06.2021
Maria Elisa Brito lopes 54196201/2 Nº 198/2021-PGE.G., de 23.04.2021 29.06 a 18.07.2021

Sheyla Patricia Pereira Pires 54190354/1 Nº 47/2021-PGE.G., de 05.02.2021 05.07 a 16.07.2021
Susanne Schnoll Petrola 55589692/1 Nº 36/2021-PGE.G., de 19.01.2021 12.07 a 16.07.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 659651
Portaria Nº 243/2021-PGe.G., de 24 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, a Procuradora do Estado adriana franco Borges Gouveia, id. 
funcional nº 54188221/1, a se afastar de suas funções no período de 18.06 
a 02.07.2021, para gozo de residual de férias interrompida pela PorTaria 
Nº 365/2020-PGE.G., de 28.08.2020, devendo responder pelo cargo de 
Procurador-Geral adjunto administrativo, o Procurador do Estado, Enore 
correa Monteiro, id. funcional nº 57228877/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 659394

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 245/2021-PGe.G., de 24 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional Triênio Período
caroline Teixeira da Silva Profeti 5807166/1 2ª parcela 2014/2017 16.06 a 15.07.2021

Giselle Benarroch Barcessat freire 5747651/1 2ª parcela 2012/2015 24.05 a 22.06.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 659672

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 251/2021-PGe.G., de 24 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/416280 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 74597.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de licença saúde ao servidor diego leão 
Sauma castelo Branco, identidade funcional nº 5902820/2, no período de 
19.04 a 03.05.2021, de acordo com o laudo médico nº 74597 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
Portaria Nº 252/2021-PGe.G., de 24 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/416280 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 74598.
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença saúde à servidora fernanda Jorge 
Sequeira, identidade funcional nº 55589643/1, no período de 20.04 a 
29.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 74598 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 659529

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 256/2021-PGe.G., de 24 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a Procuradora do Estado Maria Elisa Brito lopes, identidade 
funcional nº 54196201/2, para responder pelo cargo em comissão de co-
ordenador do centro de Estudos, por motivo de licença saúde do titular, 
fafael felgueiras rolo, no período de 14 a 28.04.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 659680

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 041/2021-GaB, de 24 de maio de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo Nº 2021/533802.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria auxiliadora Neves Sampaio, matrícula nº 
5333520/2, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, lotada 
nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 03/06/2021 a 02/07/2021, correspondente ao triênio de 
06/06/2003 a 05/06/2006.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 659423

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 040/2021-GaB, de 24 de maio de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e os autos do processo nº 
2021/518999; e
coNSidEraNdo o decreto nº 2.157, de 06/08/2018, publicado no doE 
nº 33.674 de 07/08/2018E, que regulamenta a lei nº 6.555, de 3 de julho 
de 2003, que dispõe sobre a alienação por doação, para fins de uso de 
interesse exclusivamente social, de bens móveis considerados inservíveis, 
pelos órgãos da administração Pública Estadual direta e indireta do Estado 
do Pará, § 2º art. 2º
rESolVE:
i - coNSTiTUir comissão de avaliação de bens móveis considerados inser-
víveis desta Auditoria Geral do Estado, para fins de doação as entidades de 
atividades sócio-filantrópicas, não-governamentais.
ii - dESiGNar os servidores João augusto Barbosa Tavares, matrícula nº 
51855698/5, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, lucas racine 
castro lopes, matrícula nº 5939322/2, ocupante do cargo de assessor e 
roberto carlos alves Mendes, matrícula nº 8011818/3, ocupante do cargo 
de assessor Superior i.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 659427
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 92 de 24 de Maio de 2021
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO necessidades institucionais no âmbito desta Fundação 
ParáPaZ, nos termos do 2021/349960;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor alBErTo fErNaNdES MElo, identidade 
funcional nº 5949869/1, coordenador de Núcleo regional, para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 06/2021, celebrado entre a 



10  diário oficial Nº 34.594 Terça-feira, 25 DE MAIO DE 2021

fundação ParáPaZ e GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda, cNPJ Nº 
08.374.804/0001-62, cujo objeto contratação de pessoa jurídica especiali-
zada no fornecimento de aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado 
e de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, bem como no for-
necimento de aparelhos, a serem instalados nas dependências prediais da 
fundação ParáPaZ.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, servidora roMUlo Mira caValEro dE QUEiroZ, 
identidade funcional nº 5921153, ocupante do cargo de coordenadora do 
Núcleo de Políticas Sociais.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 24 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 659256
Portaria Nº 93 de 24 de Maio de 2021
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO necessidades institucionais no âmbito desta Fundação 
ParáPaZ, nos termos do 2021/349960;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor alBErTo fErNaNdES MElo, identidade fun-
cional nº 5949869/1, coordenador de Núcleo regional, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 06/2021, celebrado entre a Funda-
ção ParáPaZ e TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP, cNPJ Nº 29.044.927/0001-05, cujo objeto contratação de pes-
soa jurídica especializada no fornecimento de aparelho de ar condicionado 
e de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção 
de ar condicionado e de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, 
bem como no fornecimento de aparelhos, a serem instalados nas depen-
dências prediais da fundação ParáPaZ.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, servidora roMUlo Mira caValEro dE QUEiroZ, 
identidade funcional nº 5921153, ocupante do cargo de coordenadora do 
Núcleo de Políticas Sociais.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 24 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 659261

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 06/2021
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na presta-
ção de serviços de manutenção de ar condicionado e de serviços de instala-
ção/desinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de aparelhos, 
a serem instalados nas dependências prediais da fundação ParáPaZ.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:
- funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 449052.34 – (Material permanente/máquinas, 
utensílios e materiais diversos)
- fonte de recursos: 0301 – Superávit.
- ação: 227275
- Pi: 4120008338E
-Valor: 106.799,82 (cento e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e dois centavos).
ViGÊNcia: contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decre-
to n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto Estadual 991/2020, 
decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.
daTa da aSSiNaTUra: 21/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 659244
eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 07/2021
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na presta-
ção de serviços de manutenção de ar condicionado e de serviços de instala-
ção/desinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de aparelhos, 
a serem instalados nas dependências prediais da fundação ParáPaZ.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo lTda-EPP

dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:
- funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 3390-39.17 – (outros serv. Pessoa jurídica/manu. 
E conserv. de maquinas e equipamentos).
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
- Valor: 26.496,31 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 
trinta e um centavos).
ViGÊNcia: contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decre-
to n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto Estadual 991/2020, 
decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.
daTa da aSSiNaTUra: 21/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 659248

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 429/2021 – daF/sePLad de 24 de Maio de 2021
o diretor de administração e finanças – SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1229/2020 – ccG de 02 de 
julho de 2020, publicada no Diário Oficial Nº 34.272 de 03 de julho de 2020 
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° 2021/326916, de 25 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal Nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal Nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
34. rEVoGar a PorTaria Nº 430/2020 – daf/SEPlad, de 04 de setembro 
de 2020, publicado no doE Nº 34.338, de 09 de setembro de 2020.
1. dESiGNar o servidor dENilSoN aNTÔNio PaZ diaS, id. funcional Nº 
5632005/1, ocupante do cargo de Motorista, para a função de fiScal e 
o servidor MaXWEll MorEira BarBoSa, funcional Nº 5890425/3, ocu-
pante do cargo de assessor administrativo, para a função de SUPlEN-
TE, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato Nº 
11/2018 – SEPLAN, firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração - SEPlad e a Nc coMÉrcio, SErV. E locaÇÃo dE Má-
QUiNaS E EQUiP. EirElli.
• 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: 659452
Portaria Nº. 065/2021-Gs/sePLad de 12 de Maio de 2021*
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo,
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto 
Governamental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doE nº 35.051 
de 05 de dezembro de 2019 e pelo § 1º do art. 3º do decreto nº 1.504, de 
26 de abril de 2021; e,
coNSidEraNdo o estatuído pelos arts. 2º e 3º do decreto nº 1.504, de 
26 de abril de 2021,
rESolVE:
art. 1º designar os servidores públicos abaixo nominados, para compor o 
grupo de trabalho instituído pelo art. 2º, do decreto nº 1.504, de 26 de 
abril de 2021:
i – Josynélia Tavares raiol, consultora Jurídica, identidade funcional nº 
57197304/2;
ii – Gabriel Perez rodrigues, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5914177/2;
iii – iris alves Miranda Negrão, Técnica de administração e finanças, iden-
tidade funcional nº 54191225/4;
iV – adriana franco Borges Gouveia, Procuradora do Estado, identidade 
funcional nº 54188221/1;
V – Gustavo Tavares Monteiro, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5896362/1;
Vi – luiz alves de azevedo, auditor de finanças e controle, identidade 
funcional nº 8002568/1;
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Vii – Marcelo dias Paredes, auditor de finanças e controle, identidade 
funcional nº 5759765/2; e
Viii– Jonathan Prudencio de Sousa, Gerente de Grupo Técnico, identidade 
funcional nº 5945967/1.
art. 2º o grupo de trabalho terá a duração de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da publicação deste ato, podendo ser prorrogado.
art. 3º a participação no grupo de trabalho não acarretará qualquer au-
mento de despesa, em face do estatuído no decreto nº 955, de 12 de 
agosto de 2020 e no art. 4º, do decreto nº 1.504, de 26 de abril de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração – SEPlad
*republicado em virtude de alterações.

Protocolo: 659309

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0070-Gs/sePLad, de 18 de Maio de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, a 
servidora abaixo discriminada:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo
JoaNa Maria MoNTEiro HolaNda 

dE liMa 406228/1 inspetor de 
alunos SEdUc 01/04/2021 2021/216140

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 659131
Portaria coLetiVa N° 0071-Gs/sePLad, de 20 de Maio de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

aNa JUlia MorEira faVacHo MaSSoUd 54195179/1 Médico fScMP 01/06/2016 2021/494523

aNdErSoN lEal alVES 57206350/1 agente de artes 
Práticas SESPa 01/07/2016 2021/151809

ciNTia arlENE SoUSa da coSTa 57193974/1 agente adminis-
trativo SESPa 01/04/2021 2021/488374

faBio HENriQUE WENcHENcK BoTElHo 57175184/2 Médico SESPa 01/03/2021 2021/148912

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 659141
Portaria coLetiVa N° 0072-Gs/sePLad, de 20 de Maio de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

adElSoN da SilVa BarroS 5717221/1 Professor 
classe ii SEdUc 07/05/2021 2021/486355

rafaElla diaS fErNaNdEZ 5951259/1 Professor 
classe i SEdUc 13/05/2021 2021/518451

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 659145

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 430/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 12.02.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/547075,

r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora Eda Maria dE oliVEira foNTES, id. funcional nº. 
57176277/7, ocupante do cargo de coordenador, lotada na coordenadoria 
de apoio a Estação cidadania, no período de 12/02/2021 a 18/02/2021.
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: 659144
Portaria Nº 427/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74512, e os termos do Processo nº 
2021/422224,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor GUSTaVo SaUErESSiG, id. funcional nº. 55588380/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na coordenadoria 
de contratos e convênios, no período de 29/03/2021 a 27/04/2021.
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: 659137
Portaria Nº 431/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 05.02.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/547236,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 10 (dez) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora KaTiaNE MacHado BarBoSa, id. funcional nº. 
5898399/2, ocupante do cargo de Secretário de consultoria Jurídica, lota-
da no Gabinete, no período de 05/02/2021 a 14/02/2021.
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: 659149
Portaria Nº 432/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 19.03.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/547553,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 12 (doze) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora GaBriEla BarroS fErNaNdES, id. funcional nº. 
5911510/3, ocupante do cargo de assessor, lotada na consultoria Jurídica, 
no período de 08/03/2021 a 19/03/2021.
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: 659153
Portaria Nº 433/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 10.03.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/547960,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 13 (treze) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora laNa TiaNi alMEida da SilVa, id. funcional nº. 
57196191/6, ocupante do cargo de Perito Médico, lotada na coordenadoria 
de Perícia Médica, no período de 10/03/2021 a 22/03/2021.
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: 659159
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Portaria Nº 434/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 30.03.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/548518,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 05 (cinco) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora Maria coNSara dE oliVEira GoMES, id. funcional 
nº. 5945697/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada na coordenadoria de 
orçamento e finanças, no período de 30/03/2021 a 03/04/2021.
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: 659164
Portaria Nº 439/2021-daF/sePLad, de 24 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°: 74454, e os termos do Processo nº 
2021/214817.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora JUcirENE SilVa dE araUJo, id. funcional 
nº55585884/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
no Núcleo de controle interno, no período de 17.02.2021 a 23.02.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 24 de maio de 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 659407
Portaria Nº 440/2021-daF/sePLad, de 24 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°: 74029, e os termos do Processo nº 
2021/407394.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora aNNa claUdia MalcHEr MUNiZ, id. funcional 
nº5817404/4, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na 
coordenadoria do Sistema integrado de recursos Humanos, no período de 
05.04.2021 a 19.04.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 24 de maio de 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 659410

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 435/2021-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 que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 520649/2021; de 14.05.2021.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Maria augusta Esteves Pereira, id. funcional nº 
3253783/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, a viajar para Marabá/Pa, 
no período de 26 a 29.05.2021, para participar do “Seminário de diálogos e 
atualizações das Pesquisas” no referido município, lotada na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo

Protocolo: 659161

FÉrias
.

Portaria Nº 436/2021-daF/sePLad, de 24 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria  nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,

considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/388047,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.400/2021-daf/SEPlad de 17/05/2021, publicada 
no doE nº. 34.589 de 20/05/2021, referente à concessão de férias da ser-
vidora VaNia Maria SoUZa ladEira id. funcional nº. 3190/1, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública / coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 437/2021-daF/sePLad, de 24 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, e o Processo nº. 2021/542239.
rESolVE:
TraNSfErir, de 22/06/2021 a 21/07/2021 para 28/06/2021 a 
27/07/2021, por necessidade de serviço, o período de férias concedido, 
através da Portaria nº. 400/2021-daf/SEPlad de 17/05/2021, publicado 
no doE nº. 34.589 de 20/05/2021, à servidora roSElEidE dE SoUZa 
fErrEira id. funcional nº 57175988/1, ocupante do cargo de consultor 
Jurídico do Estado, lotada na consultoria Jurídica – SEPlad.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 24 de maio de 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 659173

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 438/2021-daF/sePLad, de 24 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 Processo n°2021/530363,
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 19.05.2021, a Portaria nº. 369 de 06.05.2021, publi-
cada no doE nº 34.578 de 10.05.2021, que concedeu a servidora JoSYNE-
lia TaVarES raiol, id. funcional nº. 57197304/2, ocupante do cargo de 
consultora Jurídica do Estado/Secretária adjunta de Modernização e Gestão 
administrativa, licença Saúde no período de 02/05/2021 a 29/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 659390

Portaria Nº 131, de 24 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° 1587, de 20/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 131, de 24 de Maio de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
SEaP

investimentos 286.627,25 0,00 0,00 0,00 286.627,25
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0301 286.627,25 0,00 0,00 0,00 286.627,25

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 10.739.200,00 0,00 0,00 0,00 10.739.200,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 10.739.200,00 0,00 0,00 0,00 10.739.200,00
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GESTÃo
fiPaT - SEfa

outras despesas 
correntes 3.435.580,00 3.379.580,00 0,00 0,00 6.815.160,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0376 3.435.580,00 3.379.580,00 0,00 0,00 6.815.160,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 187.820,00 0,00 0,00 0,00 187.820,00
desapropriação

 0101 160.320,00 0,00 0,00 0,00 160.320,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

outras despesas 
correntes 0,00 178.776,34 178.776,34 178.776,34 536.329,02

contrato Global
 0301 0,00 178.776,34 178.776,34 178.776,34 536.329,02

SEdoP
investimentos 4.126.250,87 0,00 0,00 0,00 4.126.250,87

outras despesa de 
investimentos

 0301 4.126.250,87 0,00 0,00 0,00 4.126.250,87

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
10.739.200,00 0,00 0,00 0,00 10.739.200,00

SEdaP

 0301 10.739.200,00 0,00 0,00 0,00 10.739.200,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
286.627,25 0,00 0,00 0,00 286.627,25

SEaP

 0301 286.627,25 0,00 0,00 0,00 286.627,25

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

187.820,00 0,00 0,00 0,00 187.820,00

NGTM

 0101 187.820,00 0,00 0,00 0,00 187.820,00

Governança 
Pública 3.435.580,00 3.379.580,00 0,00 0,00 6.815.160,00

fiPaT - SEfa

ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0376 3.435.580,00 3.379.580,00 0,00 0,00 6.815.160,00

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
4.126.250,87 0,00 0,00 0,00 4.126.250,87

SEdoP

 0301 4.126.250,87 0,00 0,00 0,00 4.126.250,87

Manutenção da 
Gestão 0,00 178.776,34 178.776,34 178.776,34 536.329,02

NGTM

 0301 0,00 178.776,34 178.776,34 178.776,34 536.329,02

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         187.820,00 0,00 0,00 0,00 187.820,00

0301 - recursos ordinários 15.152.078,12 178.776,34 178.776,34 178.776,34 15.688.407,14
0376 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

3.435.580,00 3.379.580,00 0,00 0,00 6.815.160,00

ToTal 18.775.478,12 3.558.356,34 178.776,34 178.776,34 22.691.387,14

Protocolo: 659731

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 060 de 24 de  Maio de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro de 2019.
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, ao servidor SaMUEl doS SaNToS raMoS, matrícula nº 
3150470/1, ocupante do Cargo de Aux. Oper. Gráficas “C”, Licença Prê-
mio de 60 (sessenta) dias, correspondente ao período de 01/06/2021 a 
30/07/2021, referente ao triênio de 25/07/2005 a 24/07/2008.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 659434

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata editaL de credeNciaMeNto 002/2021
a comissão instituída através da PorTaria Nº 023/2020 de 05 de fevereiro 
de 2020, do Presidente do iaSEP, torna público, através de seu presidente, 
para conhecimento dos interessados à chamada pública, a errata do edital 
de chamada Pública 002/2021, relativa à prorrogação do periodo de envio 
da documentação solicitada:
onde se lê,
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 08h do dia 10/05 até às 23h59 do dia 21/05 de 2021.
Leia-se:
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 08h do dia 10/05 até às 23h59 do dia 28/05 de 2021.
Prorroga-se a data de recebimento de documentações para:
recebimento das propostas: até o dia 28/05/2021 até às 23h59.
revogam-se as disposições em contrário.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP
Belém 21 de Maio de 2021

Protocolo: 659499
errata do eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº026/2018, PUBLicado No dia 26/04/2021, doe Nº34.562, 
ProtocoLo 642548:
coNTraTado: clÍNica PrÓ-cardiaco lTda.
oNde se LÊ:daTa da aSSiNaTUra:24/04/2019
Leia se : daTa da aSSiNaTUra:24/04/2021
oNde se LÊ:ViGÊNcia: 24/04/2019 a 24/04/2020
Leia se :ViGÊNcia: 24/04/2021 a 24/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
errata do eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº027/2018, PUBLicado No dia 26/04/2021, doe Nº34.562, 
ProtocoLo 642548:
coNTraTada:H.N.MUraKaMi & cia lTda( Udi-UNidadE diaG. Por iMaGEM)
oNde se LÊ:daTa da aSSiNaTUra:16/04/2019
Leia se :daTa da aSSiNaTUra:16/04/2021
oNde se LÊ:ViGÊNcia: 16/04/2019 a 16/04/2020
Leia se :ViGÊNcia: 16/04/2021 a 16/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 659392

coNtrato
.

coNtrato: 007 /2021
Valor Estimado: r$ 140.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Postagem.
Processo n.º 2021/190193
Vigência: 24/03/2021 a 24/03/2022
dispensa de licitação n.º 04/2021
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS
cNPJ: 34.028.316/0018-51
Endereço: av. Presidente Vargas n.º 498, bairro campina, Belém-Pa, cEP: 
66.017-900,Telefone (91) 3211.3087
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 659358
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 04/2021
daTa; 23/03/2021
ProcESSo: 2021/190193
Valor ESTiMado: r$ 140.000,00
oBJETo: Serviço Postal.
fundamento legal: arT. 24, inciso Viii, da lei nº 8.666/93.
orÇaMENTo: Projeto atividade:8338-fonte:0261-Natureza de despesa: 33.90.39
coNTraTada: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS
cNPJ:34.028.316/0018-51
ENdErEÇo: av. Presidente Vargas n.º 498, Bairro: campina, cEP: 66.017-900
fone: (091) 3211.3087
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 659354

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 290/2021, de 21/05/2021.
onde se lê: Sandra rêgo Nunes de loiola.
Leia-se: Sandra Nunes rêgo de loiola.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.592, de 24/05/2021).

Protocolo: 659365

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 039/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo
 iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/364183 2019/51021-3 Maria ivete lima do Nascimento
2 2021/364091 2019/51091-6 Sylvia regina Nogueira lima
3 2021/364067 2019/54501-4 iacy Monteiro Pamplona
4 2021/364025 2019/52639-2 Maria Helena Morais da Silva
5 2021/367201 2019/51304-0 Eliana lisboa ferreira
6 2021/367201 2019/51435-0 Jucinete Soares de assunção Teixeira
7 2021/364230 2019/52018-1 ana lucia Paixão Sena
8 2021/355632 2019/522540-0 Edson Jorge Pereira rodrigues
9 2021/365102 2019/52656-3 Nerita Gomes davi
10 2021/243681 2019/51172-6 antônio Edemar rosa Gomes
11 2021/243747 2019/52041-0 arlene Maria ramos Sarubby
12 2021/266798 2019/51159-9 Ângela Maria Vitelli Pamplona
13 2021/266738 2019/50837-9 José Maria da Silva
14 2021/266902 2019/52139-9 daniel Gonzaga da Silva
15 2021/266829 2019/50813-1 Maria célia Batista Pinho
16 2021/367848 2017/53415-2 Eunice Nascimento cardoso
17 2021/367888 2019/52404-7 João de lima Negrão
18 2021/367888 2019/53486-7 João oliveira de Souza
19 2021/372414 2019/51590-9 francisco albuquerque do Nascimento
20 2021/367923 2016/50122-7 Edith Margarida da Silva almeida
21 2021/367923 2016/50955-7 og Possidônio de lacerda
22 2021/367923 2017/52380-4 Maria ferreira de Souza Teles
23 2021/367923 2017/53728-3 antonino Margarido Mello Pimentel
24 2021/367955 2019/50271-4 José Sousa da Neves
25 2021/367955 2019/50988-1 Januária rodrigues alves
26 2021/367955 2019/50227-4 Pedro de Alcântara Lopes

27 2021/367955 2019/50489-9 Maria José Gonçalves
28 2021/367955 2019/50611-4 Maria do Socorro do rêgo Brito
29 2021/367989 2019/51646-8 Maria de lourdes oliveira Travassos
30 2021/367989 2019/51504-6 Maria cinezia correa
31 2021/367989 2019/51619-5 oneide Santos de freitas
32 2021/367989 2019/51584-0 raimunda rodrigues da Silva
33 2021/368059 2017/51560-2 Victor Garcia costa
34 2021/368059 2017/51576-0 antônio aleixo ribeiro

35 2021/368059 2017/53546-1 Neyde corpes Pereira Neta
 Brena Talissa Pereira lopes

36 2021/368059 2017/53676-5 luiz Zigomar de Souza
37 2021/370984 2019/52461-5 Maria daiza Beltrão Gomes
38 2021/370984 2019/52518-5 Joaquim Monteiro filho
39 2021/370984 2019/53551-0 Madalena Macedo da Silva
40 2021/370984 2019/52219-8 Maria das Graças de Souza aguiar
41 2021/371546 2019/51573-8 Georgina José Barros da flora

42 2021/371512 2017/51721-1
ana Paula Nascimento de oliveira
claudio davi de oliveira de lima
Maria cibele de oliveira de lima

43 2021/371512 2017/52258-3 francisca Matos da cruz
44 2021/371512 2017/52805-8 Sandra do Socorro Patroca

45 2021/371512 2017/53557-4 cleudes rosa Silva
 Julia christine Silva cruz

46 2021/371512 2017/53584-7 Vitalina da Silva lobato
47 2021/371746 2019/52429-5 Edith ramos de Sousa

48 2021/372013 2019/54592-1
Maria Jozilene da Silva oliveira
 abraão Maxwell Sousa oliveira

49 2021/372158 2015/50720-6 Eglantina de oliveira Brito
50 2021/372354 2019/52725-0 Maria dirce da Silva cruz

Belém, 24 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 659274
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 026/2020
Pregão Eletrônico SrP Nº 02/2020 – ifPa
Processo: 2020/756506
data da assinatura: 24/05/2021
Vigência: 24/05/2021 a 31/10/2021
Exercício: 2021 
objeto: o presente termo aditivo reajusta os valores em relação ao acordado 
no contrato inicial, mediante repactuação de preço, de acordo com convenção 
coletiva de trabalho 2021/2022, retroagindo seus efeitos desde 01/01/2021.
o custo deste Termo aditivo é de r$ 50.452,60 (cinquenta mil e quatro-
centos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).
contratado: c & S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial lTda, com 
sede na alameda Moreira da costa, nº 14 B1, Bairro São Brás, cEP 66.093-
710, – Belém - Pará, inscrita no cNPJ sob o nº 14.151.000/0001-05, repre-
sentada neste ato por Kaio cÉSar do carMo lorEiro da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 659724
eXtrato do 5º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 024/2017
Pregão Eletrônico SrP n° 014/2016
Processo: 2017/337932
data da assinatura: 14/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 01/10/2021
Exercício: 2021
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto a repactuação de pre-
ços de acordo com a convenção coletiva de Trabalho 2021/2022, retroa-
gindo seus efeitos desde 01/01/2021.
o custo deste Termo aditivo é de r$ 42.484,40 (Quarenta e dois mil e 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).
contratado: Empresa SaraM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME, 
com sede na Trav. São Sebastião nº 920, bairro Sacramenta, Belém/Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.056.054/0001-95, representada neste ato 
por SilVaNa do NaSciMENTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 659725

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 026/2021
Processo: 2020/996474
data da assinatura: 24/05/2021
Vigência: 24/05/2021 à 23/05/2022
Exercício: 2021
considerando a possível invasão de terceiros ao sistema da folha de pa-
gamentos do iGEPrEV, detectado pela equipe técnica em novembro de 
2020, com a abertura de processo de sindicância para apuração dos fatos, 
conforme processo nº 2020/974583;
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considerando os relatórios já emitidos pelas empresas Equilibrium – em-
presa responsável pelo sistema E-PrEV e iT-ProTEcT, que apesentaram 
fortes indícios de usuários desconhecidos acessarem o sistema E-PrEV e 
também a rede interna deste instituto;
considerando notitia criminis encaminhada à delegacia Geral que, por sua 
vez, designou à delegacia Especializada de investigações de crimes ciber-
néticos para apuração da possível invasão de terceiros ao sistema;
considerando a eminente necessidade de ampliação dos canais de atendi-
mento e comunicação com o público alvo deste instituto, visando aquisição 
da solução openShift da red Hat.
considerando a otimização e aprimoramento da produtividade, desenvolvi-
mento e a inovação dos sistemas legados do iGEPrEV, integrado a infraes-
trutura local instalada e promovendo a escalabilidade de seus recursos, de 
forma segura, à nuvem corporativa.
considerando o desenvolvimento de soluções modulares e escalonáveis, 
utilizando o openShift, que trazem como principais benefícios para o time 
técnico do iGEPrEV: desenvolvimento e atualização de aplicações em tem-
po reduzido, aumento da disponibilidade dos recursos computacionais, tor-
nando o ambiente menos suscetível a falhas operacionais, aproveitar me-
lhor os recursos computacionais, redução de custos, como consequência 
imediata do item anterior, ciclo de atualizações do ambiente menor e mais 
rápido, flexibilização e automatização de funções/módulos distribuídos en-
tre as soluções tecnológicas implantadas, Normatização do ambiente em 
produção, contribuindo para a manutenção de uma equipe técnica homo-
gênea e atualizada a novas soluções tecnológicas.
considerando os benefícios diretos que o iGEPrEV terá na aquisição desta 
solução se aplicam em seu maior ativo operacional: segurança e dispo-
nibilidade operacional das informações salvaguardadas a esta autarquia. 
considerando, ainda, como benefícios diretos: adesão a solução robusta e 
segura, líder de mercado, preparada para sustentar as soluções tecnológi-
cas existentes e futuras; Governança eficaz de seus sistemas, Conformida-
de com ambiente legado, aumento da produtividade com a automatização 
contínua de processos diários identificados.
realiza-se a publicação do extrato do contrato com o seguinte objeto:
o presente contrato tem por objeto aquisição de subscrição de produtos 
de software e serviços da linha Red Hat, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos em Termo de referência. 
o custo global deste contrato administrativo e de r$ 5.704.517,57 (cinco 
milhões e setecentos e quatro mil e quinhentos e dezessete reais e cin-
quenta e sete centavos).
contratado: empresa SYSTEM MaNaGEr TEcNoloGia EM iNforMaTica 
lTda, com sede na rua Pamplona, nº 145, sala 507, Bairro Jardim Paulista – São 
Paulo/SP, cEP 01.405-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.858.890/0001-20, 
neste ato representado por lEaNdro JaciNo da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 659726

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 090/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do araGUaia 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 Sra. Elizane Soares da Silva – Prefeita do 
Município de São domingos do araguaia/Pa.

Protocolo: 659316

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo/seFa
Portaria Nº 706 de 26 de aBriL de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora PaTricia SilVa da SilVa, Técnico em Gestão cultural, id func nº 
5149142/4, lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad, no período de 
07/04/2021 a 06/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 932  de 20 de Maio de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no 
doE nº 34.539 de 31/03/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de maio/2021, o nome do servidor Joao BaTiSTa 
fErrEira JUNior, id func nº 5128293/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEEaT de iPVa e iTcd.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 934 de 20 de Maio de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa 
da família, à servidora Maria dE faTiMa SaNToS dE SoUSa, id func nº 
2007576/2, assistente Técnico, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 
15/02/2021 a 16/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 847 de 12 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/05/2021, do gozo 
de férias da servidora roSETE Maria oliVEira do roSario, Escrevente 
datilografo rEf iii, id func nº 731110/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, 
concedidas pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no doE nº 
34.539 de 31/03/2021, referentes ao exercício de 17/04/2019 a 16/04/2020, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 848 de 12 de Maio de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor 
fraNciSco dE aSSiS fErNaNdES dE oliVEira, id func nº 5413370/1, 
Motorista, lotado na cEcoMT de carajás, para serem usufruídas no 
período de 01/04/2021 a 29/04/2021, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 17/02/2020 a 16/02/2021, pela  PorTaria Nº 
456 de 08/03/2021, publicada no doE nº 34.517 de 15/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 849 de 12 de Maio de 2021
ProrroGar por 90 (noventa) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
do servidor ValTEr dE alMEida lEiTE, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, id func nº 700428/3, lotado na cEEaT de iPVa e iTcd, no período de 
10/03/2021 a 07/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 850 de 12 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 14/05/2021, do gozo 
de férias do servidor raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5857988/1, lotado na cEraT de 
Paragominas, concedidas pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada 
no doE nº 34.539 de 31/03/2021, referentes ao exercício de 13/05/2020 a 
12/05/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 14/08/2021 a 11/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 851 de 12 de Maio de 2021
aUToriZar, 16 (dezesseis) dias de gozo de férias ao servidor NiValdo 
fariaS BrEdErodE, id func nº 54191947/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEraT de Belém, para serem usufruídas no período de 
24/06/2021 a 09/07/2021, em virtude da interrupção das férias referentes 
ao exercício de 23/09/2017 a 22/09/2018, pela  PorTaria Nº 63 de 
13/01/2020, publicada no doE nº 34.091 de 16/01/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 867 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor Marcio roBErTo PirES alVarEZ, id func nº 
5914789/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEEaT de Subs-
tituição Tributária, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período de 
24/04/2021 a 03/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 868 de 18 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/06/2021, do gozo 
de férias do servidor dJalMa TadEU corrEa PaNToJa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 3246400/3, lotado na cEraT de Breves, 
concedidas pela PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no doE 
nº 34.569 de 30/04/2021, referentes ao exercício de 22/04/2020 a 
21/04/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 02/08/2021 a 30/08/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 869 de 18 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 05/05/2021, do gozo 
de férias do servidor Hilario aUGUSTo fErrEira NETo, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5097266/2, lotado na cEraT de castanhal, 
concedidas pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no doE nº 
34.539 de 31/03/2021, referentes ao exercício de 22/04/2020 a 21/04/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 870 de 18 de Maio de 2021
aUToriZar, 15 (quinze) dias de gozo de férias ao servidor rENaN EdUardo 
daMaScENo rEiS, id func nº 5906036/4, Gerente fazendário, lotado na 
célula de Gestão de recursos Materiais/dad, para serem usufruídas no 
período de 17/05/2021 a 31/05/2021, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 04/06/2019 a 03/06/2020, pela  PorTaria Nº 
42 de 11/01/2021, publicada no doE nº 34.466 de 20/01/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
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Portaria Nº 871 de 18 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/05/2021, do gozo 
de férias do servidor liNo MaHMUd daNTaS, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 54187776/1, lotado na cEraT de Marituba, concedidas 
pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 
31/03/2021, referentes ao exercício de 24/09/2019 a 23/09/2020, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 872 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao servi-
dor MilToN da coNcEiÇÃo SoUSa da SilVa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 54186045/1, lotado na cEraT de Marabá, no período 
de 15/04/2021 a 21/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 885 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr 150 (cento e cinquenta) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, ao servidor GUSTaVo ViNiciUS SilVa BraNdao dE liMa, fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5914723/1, lotado na cEcoMT de Guru-
pí, no período de 04/05/2020 a 30/09/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 889 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr 16 (dezesseis) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor ElSoN dE alMEida PErEira, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, id func nº 5519845/1, lotado na cEraT de Marituba, no período de 
23/03/2021 a 07/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 890 de 17  de Maio de 2021
aUToriZar o afastamento da servidora lUZia do Socorro NoGUEi-
ra BarroS, id func nº 5280028/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na Julgadoria de Primeira Instância, no período de 26/04/2021 a 
03/05/2021, 08 (oito) dias, decorrentes do falecimento de seu genitor, sem 
prejuízo de sua remuneração.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 891 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor BrUNo TorrES dE SoUZa, auditor fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5914737/1, lotado na cEEaT de Grandes contribuintes, no período 
de 26/04/2021 a 30/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 892 de 17 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/05/2021, do gozo de 
férias da servidora lUciaNa EricEira loPES, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, Identificação Funcional nº 54191937/1, lotado(a) no(a) 
Julgadoria de Primeira Instância, concedidas pela PORTARIA Nº 537 de 
22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 31/03/2021, referentes ao 
exercício de 23/09/2019 a 22/09/2020, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 898 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora NaZarE Maria Sá dE aZEVEdo, consultor Jurídico do Esta-
do, id func nº 5190851/2, lotada na consultoria Jurídica, no período de 
17/02/2020 a 21/02/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 899 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de licença para Tratamento de Saú-
de, a servidora Maria dE faTiMa SaNToS dE SoUSa, assistente Téc-
nico, id func nº 2007576/2, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 
04/03/2020 a 01/04/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 900 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 1 (um) dia de licença para Tratamento de Saúde, a servido-
ra SHirlEY raNGEl carValHo oliVEira, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5156505/1, lotada na corregedoria fazendária, no período de 
13/03/2020 a 13/03/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 901 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 5 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora SHirlEY raNGEl carValHo oliVEira, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5156505/1, lotada na corregedoria fazendária, no período de 
16/03/2020 a 20/03/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 902 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 7 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servidora 
Marcia HElENa BriTo da SilVa, digitador, id func nº 5120926/1, lotada 
na célula de Gestão de recursos financeiros, no período de 24/04/2020 
a 30/04/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 903 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 7 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servidora 
Marcia HElENa BriTo da SilVa, digitador, id func nº 5120926/1, lotada 
na célula de Gestão de recursos financeiros, no período de 05/05/2020 
a 11/05/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 904 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora Maria HElENa SalES dE BriTo, assistente administrativo, id 
func nº 6114/1, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 01/05/2020 
a 15/05/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 905 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor lUciValdo diaS SoUZa, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, id func nº 45845/1, lotado nacEEaT de iPVa e iTcd, no período de 
18/03/2020 a 01/04/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 906 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 16 (dezesseis) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora aNa claUdia GoMES lacorTE, digitador, id func nº 5139180/1, 
lotada na cEcoMT de itinga, no período de 16/03/2020 a 31/03/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 907 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora TElMa criSTiNa SilVa aZEVEdo, assistente administrativo, id func 
nº 5143870/1, lotada na cEcoMT, no período de 08/02/2020 a 08/03/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 908 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria ESTEfaNia fariaS MarQUES, assistente administrativo, 
id func nº 3250873/2, lotada na cEcoMT de araguaia, no período de 
19/02/2020 a 04/03/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 909 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 21 (vinte e um) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora aNa SilVia NoBrE loPES, assistente administrativo, id func 
nº 3252205/1, lotada na célula de Gestão de licitações e contratos, no 
período de 29/04/2020 a 19/05/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 910 de 18 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 12/05/2021, do gozo 
de férias do servidor daUGliSH SalES alVES, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5915146/1, lotado na cEraT de altamira, concedidas 
pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 
31/03/2021, referentes ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 911 de 18 de Maio de 2021
ProrroGar por 71 (setenta e um) dias, a licença para Tratamento de 
Saúde, da servidora roSaNa ricHa SalaME, Técnico, id func nº 28797/1, 
lotada na célula de captação de recursos e controle da dívida, no período 
de 21/03/2021 a 30/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 912 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora roSEMarY rodriGUES PiMENTEl, assistente administrativo, id 
func nº 723622/1, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 04/03/2021 
a 02/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 914 de 19 de Maio de 2021
ProrroGar por 76 (setenta e seis) dias, a licença para Tratamento de 
Saúde, da servidora aNa PaUla liMa GoUVEa NoGUEira, administrador, 
id func nº 2984/1, lotada na célula de captação recurso controle da divi-
da/diTES/SaT, no período de 19/02/2021 a 05/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 915 de 19 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 24/04/2021, do gozo 
de férias da servidora HaNa SaMPaio GHaSSaN, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5134480/2, lotada na cEEaT de Grandes contribuintes, 
concedidas pela PorTaria Nº 480 de 11/03/2021, publicada no doE nº 
34.516 de 12/03/2021, referentes ao exercício de 22/04/2020 a 21/04/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 916 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora TErEZiNHa dE JESUS da SilVa NaVEGaNTES, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5106230/1, lotada no Tribunal administrativo de 
recursos fazendários, no período de 05/05/2021 a 03/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício



 diário oficial Nº 34.594  17 Terça-feira, 25 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 917 de 19 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 12/05/2021, do 
gozo de férias do servidor JorGE carloS SoarES doS aNJoS, agente 
administrativo, id func nº 3248925/1, lotado na cEcoMT de itinga, 
concedidas pela PorTaria Nº 437 de 22/03/2021, publicada no doE nº 
34.539 de 31/03/2021, referentes ao exercício de 07/05/2020 a 06/05/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 918 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr 180 (cento e oitenta) dias de licença para Tratamento de Saú-
de, a servidora TErESiNHa dE JESUS ViNHolTE SilVa, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5106125/1, lotada na cEraT de Santarém, no perí-
odo de 18/01/2021 a 16/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
de ordem
Portaria N° 753, de 29/04/2021, publicada no doe nº 34.569, 
de 30/04/2021
Servidor: GioVaNE NEGrÃo SilVa
oNde se LÊ: Período Gozo 01/06/2021 - 30/06/2021
Leia-se: Período Gozo 15/06/2021 - 14/07/2021

Protocolo: 659479
Portaria Nº 953 de 24 de Maio de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (republicada no d.o.E. 
n° 33.805 de 15/02/2019).
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 8.666 de 21/06/1993, com 
fulcro no artigo 51 bem como art. 3º, inciso iV, lei federal nº 10.520, de 
17/07/2002.
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação - cPl, nomear 
o Presidente e Membros Titulares da comissão Permanente de licitação - 
cPl, Pregoeiro (a) e Equipe de apoio de Pregão.
art. 2º – fica nomeado como Presidente da comissão Permanente de lici-
tação - cPl, o servidor iSaiaS da coSTa MoTa, Gerente fazendário, id. 
funcional nº 5954882/1.
art. 3º – ficam nomeados como Membros Titulares da comissão Perma-
nente de licitação - cPl, os servidores:
i - HElENil SilVa ValENTE, Gerente fazendário, id. funcional. nº 
28967/1;
ii - EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Gerente fazendário, id.funcional. nº 
57173512/2;
Art. 4º – Fica nomeada como Pregoeiro(a) Oficial, a servidora ANA CAROLI-
NE da crUZ corrÊa, Gerente fazendário(a), id. funcional nº05950876/1;
art. 5º – fica nomeado como Pregoeiro Substituto da Equipe de Pregão, 
o consultor Marco aUrÉlio rEZENdE da rocHa Jr, com id. funcional 
nº. 990653500/1.
art. 6º – ficam nomeados como Equipe de apoio de Pregão, os servidores:
i - TÂNia GoMES PErEira BraGa, assistente administrativo, id. funcional 
nº 051564830/1;
ii - BrENda MoNTEiro BaTalHa, Técnico em Gestão de obras Públicas, 
id. funcional. nº 51855666/2;
iii - aNa SilVia NoBrE loPES, auxiliar Técnico, id. funcional nº 
03252205/1;
iV - ValMa laENa oliVEira BUlHÕES, fiscal de receitas Estaduais, id. 
funcional no 5895722/2;
V - alTiNo NaSciMENTo SaMPaio, fiscal de receitas Estaduais, id. fun-
cional nº 5096936/1;
Vi - lUcaS SaVEGNaGo dE SoUZa, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
id. funcional nº 59147630/1;
Vii - NaTaliE Maria BaSToS fraNco, coordenador fazendário, id. fun-
cional nº 57203863/1;
Viii - PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, coordenador fazendário, id. fun-
cional. nº 54183271/2;
iX - EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, Secretário de Gabinete, id. 
funcional. nº 5924237/2;
X - dEUSdEdiT TEiXEira dE liMa, coordenador fazendário, id. funcional 
nº 5949911/1;
Xi - liNcolN JoSÉ da GaMa coSTa, Técnico em Gestão de Metrologia 
e Coordenador Fazendário, com Identificação Funcional nº 05724090/1;
art. 7º – compete, aos servidores acima relacionados, a prática de todos 
os atos necessários ao processamento e julgamento das licitações que lhes 
forem atribuídas.
art. 8º – o servidores nomeados nesta Portaria como equipe de apoio de 
pregão, atenderão as demandas relacionadas, respectivamente, a cada Ór-
gão, conforme os casos e necessidades, bem como substituem quaisquer 
dos titulares da comissão Permanente de licitação - cPl nos seus impedi-
mentos e ausências.
art. 9º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 10º - rEVoGar os efeitos da PorTaria N º 212 de 27 de Janeiro de 
2021, Publicada no d.o.E. Nº 34.473, de 28 de Janeiro de 2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração/dad/SEfa, em exercício

Protocolo: 659341
Portaria Nº 960 de 24 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019)

r E S o l V E:
art. 1º rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 756, de 10 de junho de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado-PA nº 34.258 de 19 de Junho de 2020.
 art. 2º dESiGNar os servidores, MaUro cESar carValHo raMoS, 
Gerente fazendário, Matrícula funcional: 05208696/01 e aNGElo liMa 
cUNHa, coordenador fazendário, Matrícula funcional: 05915730/01, am-
bos lotados na cerat-redenção, para atuarem como fiscal Titular e fiscal 
Substituto respectivamente, do 1º TAC do Contrato nº 40/2020/SEFA, fir-
mado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e o Sr. cÉSar 
aUGUSTo MaToS.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 659279

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 034/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP nº 003/2020-SEPlad, ata de registro 
de Preços nº 017/2020 SEPlad/Pa.
Manifestação Jurídica: 202/2021/coNJUr/SEfa
objeto: contratação de empresa especializada na aquisição, substituição e 
manutenção de EXTINTOR DE INCÊNDIO, a fim de atender as necessidades 
dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, de acordo com os 
termos e regras instituídos no edital e seus anexos.
data da assinatura: 18/05/2021
Vigência: 18/05/2021 a 17/05/2022.
Valor Mensal Estimado: r$ 37.126,95
orçamento: : 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0101
contratada: PEdro EdENir da rocHa-ME, cNPJ: 18.450.238/0001-84.
Endereço: Quadra QSd 2 SN lote 18 loja 01, Bairro Taguatinga Sul (Ta-
GUaTiNGa), cEP: 72.020-020 – BraSilia/df.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 659267

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 026/2018/SEfa
data da assinatura: 20/05/2021
objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) 
meses, que trata do fornecimento de água natural mineral, em garrafões 
de 20 (vinte) litros, para a cEraT Marabá, Santarém e a cEcoMT carajás.
Vigência: 29/05/2021 a 28/05/2022
orçamento: 17101.04. 123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.30
contratado: iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS Ei-
rEli, cNPJ: 15.080.238/0001-41
Endereço: conjunto Geraldo Palmeira, Quadra 38, casa nº 2, anexo, dis-
trito industrial,  cEP 67040-440, ananindeua-Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 659275
termo aditivo: 5º
contrato: 001/2019/SEfa
data da assinatura: 19/05/2021
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 001/2019/SEfa, que 
trata da prestação de serviços continuados, de recepcionista, para atender 
as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda, tem por objeto: a 
prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12(doze) meses, com 
início em 01 de junho de 2021 e término em 31 de maio de 2022.
fundamentação legal: no art. 57, ii, da lei 8.666 de 1993, e na Manifes-
tação Jurídica nº 204/2021coNJUr/SEfa
contratada: officE SErVicE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE oBra EirEli - 
cNPJ/Mf nº 16.887.298/0001-33
Endereço: na rua João Batista - nº 44-B, bairro centro, cEP: 67.030-585; 
ananindeua-Pará
ordenadora: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 659128

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 10/2021/seFa
coNtrato N.º 022/2018/seFa
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/537220
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 e EMPrESa T S J TElEMarKETiNG lTda, inscrita 
sob cNPJ nº 07.567.687/0001-90.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviço de atendimento, por meio de central de atendimento 
- call center, aos cidadãos-usuários da Secretaria de Estado da fazenda 
– SEfa/Pa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: corrigir a unidade gestora e a  fonte de re-
cursos da dotação orçamentária do contrato, da seguinte forma:
onde se lê:
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda- SEfa
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
Leia-se:
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará- fiPaT
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fonte de recursos: 0376003245 - 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: 24/05/2021.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 659379

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 748, de 30.04.2021, publicada no doe nº 34571, de 
03.05.2021
onde se lê: 17101.04.123.1424.8244-dESENVolViMENTo dE coMPETÊN-
cia E HaBilidadES ProfiSSioNaiS Na árEa faZENdária
leia-se :  17101.04.128.1508.8887-caPaciTaÇÃo dE aGENTES PÚBlicoS

Protocolo: 659512

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 883 de 17 de maio de 2021 autorizar 1  diária ao servi-
dor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPor-
ToS, objetivo de conduzir servidores à UEcoMT - Vila do conde, no período 
de 27.05.2021 à 31.05.2021, no trecho Belém - Vila do conde - Belém.
Portaria Nº 893 de 18 de maio de 2021 autorizar 1  diária ao ser-
vidor iVaN da SilVa BriTo, nº 0400252002, MoToriSTa, coord. EXEc. 
dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS, ob-
jetivo de conduzir servidores à UEcoMT - Vila do conde, no período de 
26.05.2021 à 28.05.2021, no trecho Belém - Vila do conde - Belém.
Portaria Nº 959 de 24 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, nº 0592423703, 
GErENTE faZENdário, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT curralinho, no período de 
24.05.2021 à 26.05.2021, no trecho Belém - curralinho - Belém

Protocolo: 659208

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - terMo de iNÍcio 
de FiscaLiZaÇÃo FiscaL-cerat castaNHaL

o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, no uso de suas atribuições ,
NoTifica aos titulares, sócios ou representantes legais da empresa c. 
B. coMErcio dE arTiGoS EM GEral EirEli - inscrição Estadual nº 
15.498.768-9, nos termos ao art. 11 da lei nº6.182/98 e dos artigos. 65 e 
66 da lei nº 5.530/89, combinados com os artigos. 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto nº 4.676/01,  a  apresentar  o documento a seguir  
relacionado, objeto da  acçao fiscal - Pontual para o período 07//2016 até 
12/2016, conforme autorizado pela TErMo dE iNÍcio dE fiScaliZaÇÃo 
E ordEM dE SErViÇo Nº 022021820000105-3 no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte na 
forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98, alterada pela lei nº7.078,  de 
28 de dezembro de 2007.
auditores Solicitantes: daNiEl dE caSTro  ScHUcKar e JoSE aNToNio 
PErEira raMoS
docUMeNtos soLicitados:
• LIVRO DE REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE OCORRÊNCIAS
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal
  Prazo de entrega dos documentos solicitados: 30 dias
  local para entrega dos documentos: rua Paes de carvalho, 1128 – cEraT 
castanhal – Telefone 91 3721-1448
o não atendimento do presente, no prazo estipulado, culminará na ime-
diata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei 6.715/05, ficando 
ciente desde já, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal 
pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Hilario aUGUSTo fErrEira NETo
coordENador faZENdário-cEraT caSTaNHal

Protocolo: 659429
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

15.329216-4 - GoNZaGa & GoMES lTda 102020510000113-6 iMProcEdENTE, declarando iNdEVido o 
crédito tributário

15.329216-4 - GoNZaGa & GoMES lTda 102020510000114-4 ParcialMENTE ProcEdENTE, declarando 
dEVido o crédito tributário

15.329216-4 - GoNZaGa & GoMES lTda 102020510000115-2 ParcialMENTE ProcEdENTE, declarando 
dEVido o crédito tributário

15.329216-4 - GoNZaGa & GoMES lTda 102020510000116-0 ParcialMENTE ProcEdENTE, declarando 
dEVido o crédito tributário

Mario cESar HollaNda caMPoS
coordenador da cEraT – alTaMira

Protocolo: 659422

oUtras MatÉrias
.

dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescars
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676,  de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COO-
PEraTiVa MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, 
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº: 322, de 29/12/2021, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/  Secretaria  de aquicultura e Pesca 
, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de 
agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo Nº lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 iPESca EMPrESa dE PESca-
doS BraSil lTda - ME . 15.426.424-5 iPESca iX 0163 214.508 161005044-

4 Pa0000086-0

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 659431
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM-PA/AP – Sindicato 
dos Pequenos e Médios armadores de Pesca dos Estados do Pará e amapá, 
cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº:28, de 28/01/2021 do Ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento, na forma do disposto no inciso Vii 
do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da ins-
trução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 fraNciSco EriSlaN da 
SilVa ZliVEira 15.756.479-7 iria i 4299 41.254 161005417-2 Pa0001173-9

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 659435
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna pública a data de julgamentos dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 31/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 12677, aiNf nº 
072013510000391-9, contribuinte G & r coMÉrcio dE ProdUToS aGro-
PEcUárioS lTda, insc. Estadual nº. 15.327.140-0.
Em 31/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16209, aiNf nº 
092016510001877-0, contribuinte GEMa GEoloGia E MiNEraÇÃo MoNT 
alVErNE lTda, insc. Estadual nº. 15.123.311-0, advogado: JoUBErT 
lUiZ BarBaS BaHia, oaB/Pa-6125.
Em 31/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16213, aiNf nº 
182017510000153-9, contribuinte NorTE ENErGia S/a, insc. Estadual 
nº. 15.333.572-6, advogado: arlEN PiNTo MorEira, oaB/Pa-9232.
Em 31/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17189, aiNf nº 
092015510004353-0, contribuinte SaMPaio & MoraES lTda, insc. Esta-
dual nº. 15.278.348-2 .
Em 02/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18357, aiNf nº 
172017510000182-9, contribuinte ciclo cairÚ lTda., insc. Estadual nº 
15.369.707-5, advogado: PaUlo NaZarENo SilVa coSTa, oaB/Pa-23.322.
Em 02/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18443, aiNf nº 
182020510000285-9, contribuinte TElEfÔNica BraSil S/a, insc. Esta-
dual nº. 15.226.347-0, advogado:. EliElToN JoSÉ rocHa SoUZa, oaB/
Pa – 16.286.
Em 02/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18455, aiNf nº 
092018510005579-3, contribuinte BaMaQ S/a BaNdEiraNTES MáQUi-
NaS E EQUiPaMENToS, insc. Estadual nº. 15.373.195-8.

Protocolo: 659468
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atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios - tarF

acÓrdÃo
seGUNda cÂMara
acÓrdÃo N.7842- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18488 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000839-4)
acÓrdÃo N.7841- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18412 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 812020510001414-1)
acÓrdÃo N.7840- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18410 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000809-2)
acÓrdÃo N.7839- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18408 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000808-4)
acÓrdÃo N.7838- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18406 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000807-6)
acÓrdÃo N.7837- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18404 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000806-8)
acÓrdÃo N.7836- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18402 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000798-3)
acÓrdÃo N.7835- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18400 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000797-5)
acÓrdÃo N.7834- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18398 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000794-0)
acÓrdÃo N.7833- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18374 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000786-0)
acÓrdÃo N.7832- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18372 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000781-9)
acÓrdÃo N.7831- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18370 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000773-8)
acÓrdÃo N.7830- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18368 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000768-1)
acÓrdÃo N.7829- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18362 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510001082-8)
acÓrdÃo N.7828- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18360 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000753-3)
acÓrdÃo N.7827- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18358 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000568-9)
acÓrdÃo N.7826- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18356 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000567-0)
acÓrdÃo N.7825- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18354 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000566-2)
acÓrdÃo N.7824- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18352 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000564-6)
acÓrdÃo N.7823- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18328 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000759-2)
acÓrdÃo N.7822- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18326 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000793-2)
acÓrdÃo N.7821- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18324 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000770-3)
acÓrdÃo N.7820- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18322 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000769-0)
acÓrdÃo N.7819- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18320 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000761-4)
acÓrdÃo N.7818- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18318 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510001119-0)
acÓrdÃo N.7817- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18316 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000413-5)
acÓrdÃo N.7816- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18314 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000426-7)
acÓrdÃo N.7815- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18312 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510000427-5)
acÓrdÃo N.7814- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 18310 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372019510001080-1)
coNSElHEiro rElaTor: EMilio carloS ViEira dE BarroS.  EMENTa: 
icMS. oPEraÇÃo iNTErESTadUal. difErENcial dE alÍQUoTaS. BENS 
aTiVo iMoBiliZado E USo E coNSUMo. TraNSfErÊNcia ENTrE ESTa-
BElEciMENToS do MESMo TiTUlar. iMProcEdÊNcia. 1. improcede a 
autuação relativa à transferência de mercadorias entre estabelecimentos 
do mesmo titular, consoante decisão definitiva de mérito proferida pelo Ple-
nário do Supremo Tribunal federal, em julgamento de recurso extraordiná-
rio com repercussão geral reconhecida, ou por Seção ou corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, em julgamento de recursos 
extraordinários e especiais repetitivos. 2. Não incide icMS no deslocamen-
to de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, visto 
não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato mercantil. 
3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 29/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7813- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17828 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 122016510001170-5). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo.  EMENTa: icMS. NÃo PoSSUidor dE Ecf. NÃo 
EMiSSÃo dE docUMENTo fiScal. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdÊN-
cia. 1. Escorreita a decisão singular que declara improcedência do aiNf, 
bem como do crédito tributário, quando constatado nos autos o não co-
metimento da infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 27/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 27/04/2021.
acÓrdÃo N.7812- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17886 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 012016510005681-8). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo.  EMENTa: icMS. EMiTido docUMENToS fiScaiS E 
laNÇadoS. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdÊNcia. 1. deve ser mantida 
a decisão singular que declara a improcedência do auto de infração por 
cerceamento de defesa, quando a descrição da ocorrência descrita no aiNf 
não guarda correlação com a situação fática. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 22/04/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 22/04/2021.

acÓrdÃo N.7811- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17870 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 042016510003968-0). coNSElHEiro rElaTor: JoSE EdU-
ardo da SilVa.  EMENTa: icMS. iMProcEdÊNcia do rEcUrSo. aNTE-
ciPaÇÃo ESPEcial. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 1. Não há que se falar 
em improcedência do aiNf, quando o contribuinte na situação de ativo re-
gular adquire mercadorias interestadual sujeita à antecipação especial do 
icMS, situação devidamente comprovada nos autos. 2. deixar de recolher 
a antecipação especial do icMS relativo à operação interestadual de mer-
cadoria para fins de comercialização, no prazo estabelecido na legislação 
tributária estadual, sujeita o contribuinte às sanções previstas na legisla-
ção, independente do imposto devido. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 22/04/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 22/04/2021.
acÓrdÃo N. 7810 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18006 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 092017510001223-0) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUar-
do da SilVa. EMENTa: icMS. oPEraÇÃo EM coModaTo. PrEliMiNar 
rEJEiTada. cErcEaMENTo dE dEfESa. NUlidadE. 1. o reconhecimento 
de operação em regime de comodato prescinde o atendimento de requisi-
tos previstos na legislação do icMS. 2. Não há que se falar em cerceamen-
to de defesa quando a lavratura do auto atende todos os requisitos legais 
e ao sujeito passivo foi dado o amplo direito de defesa. 3. Não constando 
nos autos as situações previstas no art. 71 da lei nº 6.182/98 não se pode 
falar nulidade do AINF. 4. A emissão de documento fiscal para destinatário, 
sem comprovação por meio de contrato escrito de comodato, sujeita-se à 
tributação do ICMS. 5. A emissão de documento fiscal, relativo à operação 
tributada como não tributada, configura infringência à legislação e sujeita 
o contribuinte às penalidades, independente do imposto devido. 6. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 22/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 22/04/2021.
acÓrdÃo N. 7809 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18004 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 092017510001223-0) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUar-
do da SilVa. EMENTa: icMS. oPEraÇÃo EM coModaTo. rEdUÇÃo dE 
crÉdiTo TriBUTário. 1. atendido os requisitos para reconhecimento de 
operação em regime de comodato, previstos na legislação de icMS, não 
há que se falar em tributação de icMS. 2. correta a decisão singular que 
excluiu do crédito tributário valor comprovadamente indevido.  3. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 22/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 22/04/2021.
acÓrdÃo N.7808- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 13114 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012015510006897-5). coNSElHEiro rElaTor: ViTor dE 
liMa foNSEca.  EMENTa: iTcd. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdÊNcia. 
1. Há que se decretar a improcedência do aiNf quando restar comprovado 
o não cometimento da infração imputada. 2. recurso conhecido e provido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 22/04/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 22/04/2021.
acÓrdÃo N.7807- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17612 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 012014510000507-0). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo.  EMENTa: icMS. oPEraÇÃo dE iMPorTaÇÃo. ad-
MiSSÃo TEMPorária. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdÊNcia do aiNf. 
1. correta a decisão singular que julga improcedente o aiNf, quando com-
provado nos autos que o sujeito passivo realizou a exportação de merca-
doria importada pelo regime aduaneiro especial, nos termos do regime de 
admissão temporária. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 
20/04/2021.
acÓrdÃo N.7806- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17742 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 372017510000290-1). coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: icMS. aTiVo iMoBiliZado. iMProcEdÊNcia. 
1. Não incide icMS quando não há circulação de mercadorias. 2. Venda de 
ativo mobilizado de uma empresa para outra. 3. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/04/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 20/04/2021.
acÓrdÃo N.7805- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17794 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 012016510013653-6). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo.  coNSElHEiro dESiGNado: daNiEl HiSSa Maia. 
EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE coMProVaÇÃo dE Erro Na EMiSSÃo 
dE cT-E. rEforMa da dEciSÃo SiNGUlar. 1. a correção de erros na 
emissão de conhecimentos de transporte eletrônicos (cT-e’s) segue pro-
cedimentos previstos em regulamento do icMS, de modo a dar amparo e 
segurança em sua comprovação. 2. Sem que haja o respeito aos disposi-
tivos normativos previstos para anulação ou cancelamento de cT-e, não 
há como respaldar a alegação de erro do sujeito passivo no que tange à 
emissão do documento fiscal. 3. Deve ser reformada a decisão singular que 
não demonstrou a correção legítima do suposto erro cometido na emissão 
de cT-e. 4. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: Maioria dE VoToS. 
VoTo VENcido: conselheiro Nilson Monteiro azevedo, pelo conhecimento 
e improvimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/04/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 20/04/2021.
acÓrdÃo N.7804- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 14942 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012012510000872-5). coNSElHEiro rElaTor: dio GoN-
ÇalVES carNEiro.  EMENTa: icMS. lEaSiNG/arrENdaMENTo MErcaN-
TIL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Decisão da primeira instância motivada, uma vez 
que houve análise do mérito. 2. No arrendamento mercantil/leasing não 
incide icMS, via de regra, de acordo com posicionamento do STf. 3. o 
contribuinte não conseguiu comprovar através de documentos que se trata 
de uma operação de leasing, um vez que utilizou documento em inglês. 4. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 20/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 20/04/2021.
acÓrdÃo N.7803- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16752 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 042016510010290-0). coNSElHEira rElaTora: Maria dE 
faTiMa cHaMMa fariaS.  EMENTa: icMS. auto de infração por falta de 
recolhimento. 1. os relatórios do SiNTEGra referenciado e fronteira são 
meramente indiciários, sem valor de prova para caracterizar o não reco-
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lhimento do imposto. correta a decisão singular que declarou a improce-
dência do aiNf, por ausência da materialidade de provas que caracterizem 
o crédito tributário, partindo da expectativa de receita. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
15/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 15/04/2021.
acÓrdÃo N.7802- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16764 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012012510000632-3). coNSElHEiro rElaTor: Maria dE 
faTiMa cHaMMa fariaS.  EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo dE icMS 
dEcorrENTE da oMiSSÃo daS SaÍdaS dE MErcadoriaS. dEcadÊN-
cia rEJEiTada. 1. afastamento da decadência em virtude da constituição 
tempestiva do crédito tributário. 2. deixar de recolher icMS decorrente 
de omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento 
específico, configura infração à legislação tributária sujeita à penalidade 
legalmente prevista, independentemente do recolhimento do imposto de-
vido. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 15/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 15/04/2021.

Protocolo: 659228
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000597 de 24/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003349/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: abraão Jardim da costa – cPf: 691.935.502-78
Marca: ToYoTa/corolla alTiS18HV aUToMaTico. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000599 de 24/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003229/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: Marcos Paulo dias – cPf: 047.796.492-34
Marca: VW/VolKSWaGEN T croSS HiGHliNE 250 TSi Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000601 de 24/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003311/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: debora carvalho Silva – cPf: 110.715.913-04
Marca: VolKSWaGEN VirTUS coNforTliNE 200 TSi aUToMáTico 1.0 
Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000595 de 24/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003155/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: Midian oliveira Barros – cPf: 838.777.542-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002394, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003346/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: andre luis duarte da costa – cPf: 606.436.682-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT1/Pas/automovel/9BGEB48a0lG270702
Portaria n.º202104002396, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003312/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joelson da Silva antunes – cPf: 455.625.712-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB7520JB244690
Portaria n.º202104002398, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003326/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: orlando da Silva Vilhena Junior – cPf: 709.322.122-04
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16 Sl/Pas/automovel/94dBcaN17HB101438
Portaria n.º202104002400, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003215/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: Messias da cunha oliveira – cPf: 451.038.952-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE9N4022793

Portaria n.º202104002402, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003298/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Mota de araújo Júnior – cPf: 428.465.442-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE6N2066230
Portaria n.º202104002404, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003342/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marco antonio Serrao Pinheiro – cPf: 479.819.462-04
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16Sl cVT/Pas/automovel/94dBcaN17KB110153
Portaria n.º202104002406, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003324/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 luis Garcez da Silva – cPf: 282.959.512-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG384377
Portaria n.º202104002408, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003320/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: Mari alba Martins da Silva – cPf: 221.938.122-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SV cVT/Pas/automovel/94dfcaP15lB251208
Portaria n.º202104002410, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003313/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: Edilson aranha ferreira – cPf: 148.834.572-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG423786
Portaria n.º202104002412, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003295/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: rui Guilherme da Silva oliveira – cPf: 189.563.192-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT/Pas/automovel/9BrBc9f31K8067144
Portaria n.º202104002414, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003290/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: ivan Tavares damasceno – cPf: 167.266.502-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45ZXl4006694
Portaria n.º202104002416, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003286/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 Mauricio Goncalves do Nascimento – cPf: 092.121.672-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZXlP120973
Portaria n.º202104002418, de 24/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003219/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 Miranda da cruz filho – cPf: 094.075.102-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5092114

Protocolo: 659419

Portaria Nº 955 de 24 de Maio de 2021.
dispõe sobre a constituição da comissão Permanente do ProfiSco ii, 
para a realização dos processos de aquisições e contratações do Projeto 
de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará -ProfiSco ii - Pa.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por meio da Portaria nº 451, de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. 
nº 33.805 de 15/02/2019).
coNSidEraNdo as condições especiais das Normas Gerais do Banco inte-
ramericano de desenvolvimento - Bid relativas ao Projeto de Moderniza-
ção da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii - Pa. 
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir a comissão Permanente do ProfiSco ii, para a reali-
zação dos processos de aquisições e contratações do Projeto de Modernização 
da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii - Pa, que será composta 
pelos seguintes servidores, respectivamente, Presidente, Membros Titulares, 
Equipe de apoio, Pregoeiro Titular e Pregoeiro(a) Substituto(a).
art. 2º - fica nomeada como Presidente da comissão Permanente do Pro-
fiSco ii, a servidora: rENaTa da coSTa SoUSa MEirElES, Secretária de 
Gabinete, id. funcional. nº 57173897/2.
art. 3º - ficam nomeados como Membros Titulares da comissão Perma-
nente do ProfiSco ii, os servidores: HElENil SilVa ValENTE, Gerente 
fazendário, id. funcional. nº 28967/1, e WaGNEr YUicHi caPElli, coor-
denador fazendário, id. funcional: 05818044-06.
art. 4º - fica nomeado como Pregoeiro Titular da Equipe de Pregão do 
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ProfiSco ii, o consultor Marco aUrÉlio rEZENdE da rocHa Jr, com 
id. funcional nº. 990653500/1.
art. 5º - fica nomeada como Pregoeira Substituta da Equipe de Pregão 
do ProfiSco ii, a servidora: aNa caroliNE da crUZ corrÊa, Gerente 
fazendário(a), id. funcional nº 05950876/1.
art. 6º - ficam nomeados como Equipe de apoio  para ocorrência da 
modalidade Pregão  relacionada ao ProfiSco ii, os servidores: JorGE 
aUGUSTo SilVa MENdES, assistente de infraestrutura, id. funcional: 
57230166/1;  PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, coordenadora fazendá-
ria, id. funcional: 54183271/2; TÂNia GoMES PErEira BraGa, assistente 
administrativo, id. funcional: 05564830/1;  ValMa laENa oliVEira BU-
lHÕES, fiscal de receitas Estaduais, função: coordenador fazendário, id. 
funcional: 5895722/2; e EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, Secre-
tário de Gabinete, id. funcional: 5924237/2.
Art. 7º - Os servidores membros da Equipe de Apoio identificados no art. 
6º desta Portaria substituem quaisquer dos titulares da comissão Perma-
nente do ProfiSco ii nos seus impedimentos e ausências.
art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 9º - rEVoGa os efeitos da Portaria nº 213 de 27 de Janeiro de 2021, 
publicada no d.o.E. nº 34.473, no dia 28 de Janeiro de 2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa,em exercício

Protocolo: 659723

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 071/2021
objeto: fornecimento e instalação de 18 (dezoito) letreiros luminosos de 
fachada, com placas luminosas bifacial, tipo bandeira atrelada, com a mar-
ca Banpará, para as unidades (capital e interior) do Banpará, conforme es-
pecificações, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Valor Total Estimado de até: r$-181.842,40 (cento e oitenta e um mil, 
oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
data de assinatura: 20.05.2021
Vigência: 31.01.2021 a 29.07.2021
fundamento legal da contratação: dispensa de licitação Nº: 016/2021
contratado: coSTa iMPrESSÕES lTda.
Endereço:  Travessa Quatorze de abril, nº 1009  Bairro: fátima
cEP:  66.060-460  Belém/Pa
Telefone: (91) 3038-9578
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 659492
contrato Nº: 074/2021
objeto: contratação emergencial de empresa especializada na prestação 
de serviço de segurança eletrônica para a prestação de serviços de instala-
ção, locação e monitoramento do sistema de alarmes.
Valor Total Máximo Estimado de até: r$-1.223.389,50 (um milhão, duzen-
tos e vinte e três mil, trezentos e oitenta nove reais e cinquenta centavos).
data de assinatura: 20.05.2021
Vigência: 12.04.2021 a 08.10.2021
fundamento legal da contratação: dispensa de licitação Nº: 017/2021
contratado: BM alarMES lTda.
Endereço: rua 86, Quadra f21 – lote 43, Sala 01 nº 389 – Setor Sul
CEP: 74.083-385 Cidade: Goiânia/GO
Telefone: (62) 3941 5358
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 659523

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  02
contrato Nº:  038/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos de avaliação de imó-
veis, análise de Viabilidade Técnica de Empreendimentos e Unidades iso-
ladas e relatório de Medição de obra de Empreendimentos e Unidades 
isoladas, avaliação de Unidades de Empreendimento imobiliário (laudão) 
e avaliação de imóveis retomados.
Modalidade da contratação: credenciamento n° 004/2019
data de assinatura do aditivo: 20.05.2021
Vigência do aditivo: 27.05.2021 a 26.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor Total Estimado do credenciamento: r$ 1.012.433,90 (um milhão, 
doze mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos)
contratado: rEdENTor ENGENHaria lTda ME
Endereço:  avenida conselheiro furtado, Passagem Pará, nº 47, Sala 101– 
Bairro: cremação
cEP: 66.040-310  Belém/Pa
Telefone: (91) 3352-1516
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 659551

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

 iteM ProdUto eMPresas VaLor estiMado VaLor cotado

01
041.001.001

ENVEloPE BraNco TiMBrado 
-ofÍcio

a ViEira SErViÇoS
 

r$ 43.690,00 r$ 23.800,00

02 002.001.005
ENVEloPE Saco r$ 21.083,33 r$ 9.750,00

03 coTa 
PriNciPal

002.002.001
PaSTa  P/ ProcESSo E doSSiÊ r$ 79.849,30 r$ 33.340,00  

04 coTa 
rESErVada 
do iTEM 03

002.002.001
PaSTa  P/ ProcESSo E doSSiÊ r$ 15.950,70 r$ 6.660,00  

05 coTa 
PriNciPal

007.012.002-
caPa Para MoViMENTo diário E 

coNTaBilidadE

iNdUSTria Gráfica 
BraSilEira lTda r$ 80.010,00 r$ 25.511,76

06 coTa 
rESErVada 
do iTEM 05

007.012.002-
caPa Para MoViMENTo diário E 

coNTaBilidadE a ViEira SErViÇoS
 

r$ 24.990,00 r$ 8.925,00

07 coTa 
PriNciPal

007.015.001
carTÃo, aUTÓGrafo r$ 80.010,00 r$ 14.668,50

08 coTa 
rESErVada 
do iTEM 07

007.015.001
carTÃo, aUTÓGrafo

rB coMUNica ÇÃo 
ViSUal r$ 9.990,00 r$ 2.220,00

09 007.008.001
cHEQUE aVUlSo

aVoHai EVENToS 
lTda r$ 8.280,00 r$ 4.000,00

10 007.001.004
rEQUiSiÇÃo P/ SErViÇoS dE TaXi rEVoGado

11 002.011.001
PaSTa doSSiÊ fUNcioNal

Gdd EdiTora Grafi-
ca lTda r$ 12.000,00 r$ 3.675,00

12 007.009.002
GUia dE rETirada dE PoUPaNÇa

TEiXEira iMPrESSÃo 
diGiTal E SolUÇÕES 

GráficaS lTda
r$ 8.300,00 r$ 3.020,00

13 002.010.001
ficHa dE PraTElEira

Gráfica E EdiTora 
SaNTa crUZ lTda

r$ 1.550,00 r$ 390,00

14
002.012.001

ciNTa UNiVErSal Para NUME-
rário

r$ 28.800,00 r$ 12.768,00

15 002.012.002
ciNTa Para PacoTE dE r$500,00 r$ 4.350,00 r$ 2.100,00

16
002.012.003

ciNTa Para PacoTE dE
r$ 5.000,00

r$ 11.000,00 r$ 4.990,00

17

002.012.004
ciNTa Para PacoTE dE

r$ 10.000,00
 

r$ 11.000,00 r$ 4.990,00

18
002.013.001

ETiQUETa UNiVErSal
NUMErario

r$ 8.800,00 r$ 4.800,00

19
caPa PláSTica P/ o ModElo 

09.021
002.003.003

fracaSSado

Totalizando r$ 165.608,26.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 659520
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PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 005/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

adJUdica-
ÇÃo

GloBal
 dEScriÇÃo Por 

iTENS EMPrESa Vlr`S UNiT.
 ESTiMadoS

Vlr`S UNiT.
coTadoS

Vlr`S
ToTaiS

ESTiMadoS

Vlr`S
ToTaiS

coTadoS

G1

item 1

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 

i- Metropolitana). 
Quant. Total:64

alTair da 
SilVa SaNToS 

EirEli

r$ 3.642,90 r$ 2.215,00 r$ 233.145,60 r$ 
141.760,00

item 2

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 
ii- GUaMá). Quant. 

Total:45
r$ 3.717,88 r$ 2.255,00 r$ 167.304,60 r$ 

101.475,00

item 3

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 

iii- rio caeté). 
Quant. Total:34

r$ 3.788,16 r$ 2.315,00 r$ 128.797,44 r$ 
78.710,00

item 4

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 
iV- araguaia). Quant. 

Total:18
r$ 4.151,78 r$ 2.510,00 r$ 74.732,04 r$ 

45.180,00

item 5

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 
V- carajás). Quant. 

Total:27
r$ 4.151,78 r$ 2.510,00 r$ 112.098,06 r$ 

67.770,00

item 6

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 
Vi- Tocantins). Quant. 

Total:10
r$ 3.901,96 r$ 2.345,00 r$ 39.019,60 r$ 

23.450,00

item 7

Biombos (fornecimen-
to + instalação- 
Zona Vii- Baixo 

amazonas). Quant. 
Total:27

r$ 4.327,02 r$ 2.345,00 r$ 116.829,54 r$ 
63.315,00

item 8

Biombos (fornecimen-
to + instalação- 

Zona Viii- lago de 
Tucuruí). Quant. 

Total:18

r$ 3.952,16 r$ 2.415,00 r$ 71.138,88 r$ 
43.470,00

item 9

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 

iX- rio capim). 
Quant. Total:30

r$ 4.151,78 r$ 2.495,00 r$ 124.553,40 r$ 
74.850,00

item 10

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 

X - Xingu). Quant. 
Total:26

r$ 4.944,95 r$ 3.000,00 r$ 128.568,70 r$ 
78.000,00

item 11

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 
Xi- Marajó). Quant. 

Total:33
r$ 4.256,72 r$ 2.615,00 r$ 140.471,76 r$ 

86.295,00

item 12

Biombos (fornecimen-
to + instalação- Zona 
Xii- Tapajós). Quant. 

Total:13
r$ 4.959,59 r$ 3.000,00 r$ 64.474,67 r$ 

39.000,00

ToTal r$ 
1.401.134,29

r$ 
843.275,00

Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 659635

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 017/2021
data: 20.05.2021
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Valor Total Máximo Estimado de até: r$-1.223.389,50 (um milhão, duzen-
tos e vinte e três mil, trezentos e oitenta nove reais e cinquenta centavos).
objeto: contratação emergencial de empresa especializada na prestação 
de serviço de segurança eletrônica para a prestação de serviços de instala-
ção, locação e monitoramento do sistema de alarmes.
fundamento legal: art. 29, inciso VX da lei nº 13.303/16.
contratado: BM alarMES lTda.
Endereço: rua 86, Quadra f21 – lote 43, Sala 01 nº 389 – Setor Sul
CEP: 74.083-385 Cidade: Goiânia/GO
Telefone: (62) 3941 5358
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 659521

dispensa Nº: 016/2021
data: 20.05.2021
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Valor Total Estimado de até: r$-181.842,40 (cento e oitenta e um mil, 
oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
objeto: fornecimento e instalação de 18 (dezoito) letreiros luminosos de 
fachada, com placas luminosas bifacial, tipo bandeira atrelada, com a mar-
ca Banpará, para as unidades (capital e interior) do Banpará, conforme es-
pecificações, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
fundamento legal: art. 29, inciso VX da lei nº 13.303/16.
contratado: coSTa iMPrESSÕES lTda.
Endereço:  Travessa Quatorze de abril, nº 1009  Bairro: fátima
cEP:  66.060-460 Belém/Pa
Telefone: (91) 3038-9578
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 659490

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 005/2021
rESUlTado fiNal dE rEcUrSo E HoMoloGaÇÃo SUPErior
o BaNPará S.a, por sua pregoeira e Homologação Superior, julgou iM-
ProcEdENTE o recurso interposto pela empresa Y c dE oliVEira EirEli, 
mantendo a decisão anterior de habilitação da empresa alTair da SilVa 
SaNToS EirEli do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 659625
concurso Público 2018
Edital de convocação nº 107/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)
KaTiaNE SoUSa SaNToS 174° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)
MarcElo MaNoEl MoTa dE caSTro 76° Tv. 15 de Novembro, nº 196 – centro – Santarém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 25 de maio de 2021.

Protocolo: 659326

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 700 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5419473/1 BrUNa daNiElYGUiMarÃES PiNTo 
MoNTEiro

aGENTE dE arTES 
PráTicaS

03/05/2021 a 
31/05/2021

73394 – 
03/05/2021

55585773/1 EliSaNGEla lUZia da coSTa liMa TEraPEUTa
ocUPacioNal

06/04/2021 a 
04/06/2021

73612 – 
06/05/2021

55585773/1 EliSaNGEla lUZia da coSTa liMa TEraPEUTa
ocUPacioNal

24/0/2021 a 
30/03/2021

73601 – 
05/05/2021

5905723/1 ViViaNE GoNcalVES SENa ENfErMEiro 01/03/2021 a 
14/03/2021

73616 – 
06/05/2021

57192587/1 cHESTEr darlaN dE SoUZa SoarES farMacEUTico Bio-
QUiMico

21/03/2021 a 
25/03/2021

73617 – 
06/05/2021

54194737/1 cESar aUGUSTo NEGrao lEal aGENTE
adMiNiSTraTiVo

15/03/2021 a 
24/03/2021

73333 – 
02/05/2021

54194737/1 cESar aUGUSTo NEGrao lEal aGENTE
adMiNiSTraTiVo

27/03/2021 a 
02/04/2021

73604 – 
06/05/2021

54191867/1 KEllY criSTiNa SaNToS fErrEira TEcNico
PaToloGia cliNica

14/01/2021 a 
18/01/2021

72152 – 
11/04/2021

5430968/1   riTa Maria MaToS araUJo TEcNico PaToloGia
cliNica

06/04/2021 a 
15/04/2021

72190 – 
12/04/2021

54191286/1 lEoNardo NaSciMENTo da coNcEicao aGENTE dE MEcaNica 26/03/2021 a 
08/04/2021

72238 – 
12/04/2021

55589966/1   riTa dE caSSia da SilVa frEiTaS TEcNico
PaToloGia cliNica

30/03/2021 a 
03/04/2021

72239 – 
12/04/2021
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55589001/2 criSTiNa aUGUSTa SilVa da roSa aGENTE
adMiNiSTraTiVo,

22/03/2021 a 
04/04/2021

72240 – 
12/04/2021

5430968/1   riTa Maria MaToS araUJo TEcNico PaToloGia
cliNica

25/02/2021 a 
16/03/2021

72306 – 
13/04/2021

54188365/1 Marilda BriTo fErNaNdES aSSiSTENTE
Social

02/03/2021 a 
15/03/2021

72313 – 
13/04/2021

57215283/1 aNa
roNdiNE SKiET da SilVa MoNTEiro

TEcNico
dE laBoraTorio

10/03/2021 a 
25/03/2021

72320 – 
13/04/2021

57190720/1 dENiSE NUNES do NaSciMENTo rEiS TEcNico
PaToloGia cliNica

23/02/2021 a 
23/02/2021

72343 – 
14/04/2021

2011000/1 VEra lUcia ElErES JorGE aGENTE dE SaUdE 25/03/2021 a 
07/04/2021

72097 – 
14/04/2021

54189040/1 fEliPE caBral BarBoSa adMiNiSTrador 24/03/2021 a 
30/03/2021

72369 – 
14/04/2021

57205650/1 Maria do Socorro PorTEla dE JESUS aGENTE dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

22/04/2021 a 
28/04/2021

73349 – 
02/05/2021

5875536/2 lUcilEa criSTiNa SilVa BiTENcoUrT aSSiSTENTE Social 29/03/2021 a 
29/03/2021

73658 – 
07/05/2021

5875536/2 lUcilEa criSTiNa SilVa BiTENcoUrT aSSiSTENTE Social 29/03/2021 a 
29/03/2021

73328 – 
02/05/2021

57205662/1 KEila roSaNE fErrEira dE SoUZa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

05/04/2021 a 
04/05/2021

73734 – 
08/05/2021

57208588/1 lUciaNa fErrEira MiNoWa aGENTE dE arTES
PraTicaS

20/03/2021 a 
02/04/2021

73735 – 
08/05/2021

57197567/1 EliaZiB dE caSTro NEVES aGENTE
adMiNiSTraTiVo

16/04/2021 a 
24/04/2021

 73737 – 
08/05/2021

54190381/2 EdNa TaVarES cUNHa aSSiSTENTE Social 14/04/2021 a 
27/04/2021

73738 – 
08/05/2021

5130905/2 SUEli PiNHEiro SilVa aGENTE dE PorTaria 31/03/2021 a 
29/04/2021

73688 – 
07/05/2021

5166624/1 Maria fErrEira TEiXEira aGENTE dE arTES 
PráTicaS

01/04/2021 a 
25/04/2021

73687 – 
07/05/2021

54188005/2 KlEBEr diaS riBEiro farMacEUTico 20/03/2021 a 
25/03/2021

73678 – 
07/05/2021

54188005/2 KlEBEr diaS riBEiro farMacEUTico 28/03/2021 a 
16/04/2021

73679 – 
07/05/2021

87882/1 Maria rUTH foNSEca dE SoUZa aGENTE dE SaUdE 05/04/2021 a 
18/04/2021

73853 – 
10/05/2021

54189961/1 PolYaNNa ESPiNdola fariaS SocioloGo 24/03/2021 a 
02/04/2021

73854 – 
10/05/2021

57206407/1 Maria dE faTiMa SoUZa da SilVa aGENTE dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

26/04/2021 a 
02/05/2021

73865 – 
10/05/2021

5145058/1 aNdrE doS SaNToS corrEa daTiloGrafo 09/04/2021 a 
08/05/2021

73864 – 
10/05/2021

57197609/1 PaUlo roBErTo carValHo dE 
oliVEira

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

25/03/2021 a 
08/05/2021

73863 – 
10/05/2021

57197937/1 WaGNEr oliVEira MoUra coNSUlTor
JUridico do ESTado

10/03/2020 a 
13/03/2020

73862 – 
10/05/2021

57197619/1 lYSa KariNa cardoSo SaMPaio aGENTE
adMiNiSTraTiVo

03/03/2021 a 
29/04/2021

73918 – 
11/05/2021

54189732/1 lorENa SoUZa MarTiNS NUTricioNiSTa 07/04/2021 a 
05/06/2021

73919 – 
11/05/2021

57190516/1 cYNTHia MaNUEla loUriNHo dE MaToS farMacEUTico Bio-
QUiMico

17/03/2021 a 
26/03/2021

73927 – 
11/05/2021

57190516/1 cYNTHia MaNUEla loUriNHo dE MaToS farMacEUTico Bio-
QUiMico

30/03/2021 a 
01/04/2021

73929 – 
11/05/2021

57197205/1 THaiS dE oliVEira PiNTo adMiNiSTrador 09/03/2021 a 
12/03/2021

73930 – 
11/05/2021

5149061/1 Maria daS dorES dE liMa BorGES aGENTE dE PorTaria 18/02/2021 a 
25/02/2021

73932 – 
11/05/2021

54190584/1, ZilaNGEla criSTiNa GUiMaraES 
MoNTEiro aSSiSTENTE Social 12/04/2021 a 

19/04/2021
73936 – 

11/05/2021

5290880/2 EliaNa do Socorro EPaMiNoNdaS 
da SilVa

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

29/03/2021 a 
06/04/2021

73955 – 
11/05/2021

5290880/2 EliaNa do Socorro EPaMiNoNdaS 
da SilVa

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

08/04/2021 a 
08/04/2021

73956 – 
11/05/2021

57205650/1 Maria do Socorro PorTEla dE JESUS aGENTE dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

15/04/2021 a 
21/04/2021

74045 – 
12/05/2021

57203606/1 lEidiaNE oliVEira SilVa MalcHEr farMacEUTico Bio-
QUiMico

22/03/2021 a 
31/03/2021

74044 – 
12/05/2021

724602/1 SErGio daMiao carValHo Maia aGENTE dE SaUdE 26/03/2021 a 
18/04/2021

74047 – 
13/05/2021

5161339/1 oTaVio criSToVao dE JESUS fErrEira aGENTE
adMiNiSTraTiVo

14/04/2021 a 
16/04/2021

74056 – 
13/05/2021

5414296/4 Mara HElENa fraNco MEirElES 
SaNToS fiSioTEraPEUTa 09/04/2021 a 

13/04/2021
74057 – 

13/05/2021

5886350/2 iVoNE da SilVa coSTa TEcNico dE
ENfErMaGEM

12/04/2021 a 
21/04/2021

74058 – 
13/05/2021

81744/1 SUEli caNicEiro iSraEl
aUXiliar dE

iNforMaTica arEa 
SaUdE

05/03/2021 a 
18/03/2021

74133 – 
13/05/2021

5088704/1 aNa lUZia PErEira doS SaNToS MEdico 17/04/2021 a 
01/05/2021

74134 – 
14/05/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 24/05/2021.
 Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 711 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

723983/1 roSa Maria dE oliVEira BarroS MEdico 03/05/2021 a 
17/05/2021

74160 – 
14/05/2021

5096189/5 olGa SUSaNa caYUEla fErrEira MEdico 03/05/2021 a 
11/06/2021

74162 – 
14/05/2021

55589966/1 riTa dE caSSia da SilVa frEiTaS
TEcNico

PaToloGia 
cliNica

19/04/2021 a 
02/05/2021

  74212 – 
14/05/2021

57193743/1 carloS cESar da SilVa BarBoSa
TEcNico

PaToloGia 
cliNica

07/04/2021 a 
16/04/2021

74221 – 
15/05/2021

3261220/1 Maria dE BElEM MarQUES aGENTE
adMiNiSTraTiVo

13/04/2021 a 
16/04/2021

74161 – 
14/05/2021

57206194/2 roSiclEa da SilVa MaToS aGENTE dE arTES
PraTicaS

08/04/2021 a 
17/04/2021

74305 – 
17/05/2021

55589936/1 KariNE PacHEco dE araGao PoNTE 
riZZiolli PSicoloGo 27/01/2021 a 

10/02/2021
74304 – 

17/05/2021

5150078/1 EdiGlEUMa dUlcE coSTa da MoTa TEcNico dE
laBoraTorio

14/04/2021 a 
23/04/2021

74233 – 
16/05/2021

57206568/1 JaciclENE dE SoUZa BraGa aGENTE dE arTES
PraTicaS

05/04/2021 a 
04/05/2021

74270 – 
17/05/2021

57206562/1 Maria JoSE MaGalHaES MariNHo TEcNico dE
ENfErMaGEM

17/04/2021 a 
20/04/2021

74340- 
18/05/2021

54191571/1, NEila PaTricia doS SaNToS NaSci-
MENTo

TEcNico PaTolo-
Gia cliNica

26/04/2021 a 
28/04/2021

74371 – 
18/05/2021

5115280/1 EliBETE GoNcalVES NErY dE alMEida aGENTE
dE PorTaria

13/02/2021 a 
11/04/2021

74364 – 
19/05/2021

5115280/1 EliBETE GoNcalVES NErY dE alMEida aGENTE
dE PorTaria

14/04/2021 a 
28/04/2021

74415 – 
19/05/2021

5689546/1 carloS MadEira dE SoUZa MoToriSTa 14/03/2021 a 
11/07/2021

73393 – 
03/05/2021

106429/1 Maria lUcia BaNdEira da coSTa TEcNico dE
laBoraTorio

06/04/2021 a 
12/04/2021

73598 – 
05/05/2021

106429/1 Maria lUcia BaNdEira da coSTa TEcNico dE
laBoraTorio

14/01/2021 a 
14/01/2021

73596 – 
05/05/2021

57197794/1 rEGiaNE MicHEllE PiNTo frEiTaS aGENTE
adMiNiSTraTiVo

17/04/2021 a 
23/04/2021

 74143 – 
14/05/2021

5858453/2 PaTricia ErVEdoSa riBEiro PiNHEiro ENfErMEiro 19/04/2021 a 
30/04/2021

74144 – 
14/05/2021

57173269/1 ValdirENE do Socorro GoNcalVES 
SiQUEira

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

27/04/2021 a 
06/05/2021

74145- 
14/05/2021

57198241/1 GErSilENE da coSTa E SilVa aGENTE dE
PorTaria

17/04/2021 a 
16/05/2021

74146 – 
14/05/2021

54190686/1 JaiMiSoN dioGo lUcio crUZ doS 
SaNToS

aGENTE dE oPEra-
coES GraficaS

07/04/2021 a 
11/04/2021

74138 – 
14/05/2021

54193553/1 MaiSa dE NaZarE foNSEca raMoS aGENTE
adMiNiSTraTiVo

09/04/2021 a 
16/04/2021

74139 – 
14/05/2021

2010704/1 roSirENE dE MoUra GalVao aGENTE dE
SaUdE

22/04/2021 a 
06/05/2021

74140 – 
14/05/2021

 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 24/05/2021.
 Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 659659



24  diário oficial Nº 34.594 Terça-feira, 25 DE MAIO DE 2021

errata
.

A ERRATA consiste em retificar a redação da CLÁUSULA TERCEIRA 
– do VaLor no 5º termo aditivo ao contrato nº 073/2020 e a sua 
publicação no doe de 16/02/2021 – Protocolo nº 627818.
oNde se LÊ: o valor atual do contrato passará para r$697.787,64 (Seis-
centos e noventa e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos) o valor mensal e r$ 8.469.637,56 (oito milhões quatro-
centos e sessenta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e 
seis centavos) o valor anual.
Leia-se: o valor atual do contrato passará para r$697.787,64 (Seis-
centos e noventa e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos) o valor mensal e r$ 8.373.451,68 (oito milhões quatro-
centos e sessenta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e 
seis centavos) o valor anual.

Protocolo: 659493

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição do medicamento oMaliZUMaBE 150 MG para atendi-
mento dos pacientes M.f.d.N., c.r.r., a.a.S., a.M.B.P. e d.l.B., oriundos de 
demanda administrativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa.
daTa da aBErTUra: 08 de junho de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasnet.gov.br.
UaSG: 925856
Programa de Trabalho:  908288
Natureza da despesa:  339030
fonte de recurso: 0103
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa) 24 de maio de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 659416

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: 3º terMo aditiVo ao coNVÊNio assis-
teNciaL Nº 03/2018.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HoSPiTal NoVE dE aBril, MaNTENEdora: aS-
SociaÇÃo lar SÃo fraNciSco dE aSSiS da ProVidÊNcia dE dEUS, 
cNPJ nº 53.221.255/0001-40, cNES nº 7712103.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 136, da lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: alteração do nº da dotação orçamentária 
e da ação ao Termo aditivo, para cobertura de suas despesas no exercício 
financeiro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: 907684; ação: 268077.
Belém, 22 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 659152

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 710 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/520856,
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 24.05.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora GillENE liMa fErrEira, identidade 
funcional nº 57190932/1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lo-
tada no Departamento de Vigilância Sanitária, concedidas através da Porta-
ria coletiva nº 383/05.04.2021, publicada no doE nº 34.542/06.04.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria  dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 24.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 659572

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 100 de 14/05/2021, publica-
da no doe nº 34.588 de 19/05/2021, sob o protocolo nº 657067, 
por haver equívocos na informação do nome e matrícula do servidor desig-
nado para fiscal, oriundo do processo nº 2021/510904.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 659229
torNar seM eFeito a Portaria Nº 99 de 14/05/2021, publicada 
no doe nº 34.588 de 19/05/2021, sob o protocolo nº 657074, por 
haver equívocos na informação do nome e matrícula do servidor designado 
para fiscal, oriundo do processo nº 2021/510719.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 659227
torNar seM eFeito a Portaria Nº 101 de 14/05/2021, publica-
da no doe nº 34.588 de 19/05/2021, sob o protocolo nº 657050, 
por haver equívocos na informação do nome e matrícula do servidor desig-
nado para fiscal oriundo do processo nº 2021/511029.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 659234

oUtras MatÉrias
.

editaL de cHaMaMeNto de eNtidades Para coMPor a cistt-ces/Pa
o conselho Estadual de Saúde, no uso de suas competências legais, con-
siderando a deliberação de seu plenário em reunião ordinária do dia 23 de 
março de 2021, chama as Entidades interessadas em permanecerem e as 
que pretendem ingressar na ciSTT Estadual, e informa que o período de 
inscrição para as Entidades será de 25 de maio até ás 17 horas do dia 10 
de junho de 2021. a avaliação documental das entidades pela ciSTT/Pa 
ocorrerá no dia 21 de junho de 2021.
os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
1. ofício do Titular da Entidade em papel timbrado que contenha endereço, e 
declarando a intenção e indicando os seus representantes titular e suplente.
2. documentos dos indicados: cPf, rG e endereço.
os documentos poder ser entregues na sede do cES/Pa (rua dos Timbiras, 
1827, Batista campos) e no endereço eletrônico: para@yahoo.com.br
Belém, 25 de maio de 2021.
Maria Eunice carvalho de Moraes
Presidente do cES/Pa

Protocolo: 659484
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 707 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nascimento nº 068551-
01-55-2021-1-00198-178-0088155-14.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor daVid TEiXEira loPES, id. funcional nº 
57206119/3, ocupante do cargo de Técnico Patologia clínica, lo tado no 
Hospital regional - Tucuruí, 10 (dez) dias de licença à Paternidade, no 
período de 19 de maio de 2021 a 28 de maio de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 19 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 24/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 659623
coMissÃo iNterGestores BiPartite

secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde 

do estado do ParÁ
Resolução Nº 40, de 19 de Maio de 2021.

a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências.
- Considerando o Oficio nº1148/2021/SVS/MS, referente à solicitação do 
levantamento do quantitativo de doses (d2) das vacinas coVid – 19 (Si-
novac /Butantan) para complementação do esquema vacinal.
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores Biparti-
te – ciB/Pa, em reunião ordinária de 13 de Maio de 2021.
resolve
art. 1 ° - Pactuar a listagem com a manifestação de quantitativo de resí-
duo a vacinar com dose 2, sem estoque garantido nos municípios.
art 2 º - aprovar que quantitativo de faltosos listados por município, con-
forme anexo, terá o envio de doses garantido pelo estoque em reserva téc-
nica do Estado, sendo debitados esses mesmos quantitativos dos próximos 
envios das pautas de distribuição.
art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de maio de 2021.

Sipriano ferraz Santos Júnior.
Secretário adjunto de Políticas de Saúde- SaPS /SESPa.

Presidente da ciB/SUS/Pa (em exercício).

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.
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  aNEXo rES. ciB Nº40 dE 19/05/2021.   

 MUNicÍPio

NÚMEro dE 
doSES

SoliciTaÇÃo 
ao MiNiSTErÍo 

da SaÚdE JUSTificaTiVa

rESÍ-
dUoS a 
VaciNar
< 28 dias

ENVio 
SESPa
falTo-
SoS
 > 28 
diasSiNoVac-BU-

TaNTaN

abaetetuba  sem manifestação   
abel figueiredo  sem manifestação   

acará  sem manifestação   

afuá 47

Justificativa do número de doses do imunibiológico Coronavac, 
para completarmos a 2ª dose dos pacientes vacinados coma 

1ª dose, em decorrência de não termos o imunizante no 
estoque do município.

348 8

água azul do 
Norte 80

Para repor os frascos que vieram com o quantitativo abaixo 
de 10doses conforme descrito no frasco e também repor as 

perdas técnicas devido a logística do município.
136 8

alenquer (9º crS) 50

Quantidade devido a frascos recebidos somente com 09 
doses, e pessoas que tomaram a primeira dose em outros 
municipios e para completar o esquema d2 tomaram em 

nosso municipio a d2..

150 5

almeirim (9º crS) 30 Doses utilizadas em profissionais da saúde e idosos que 
tomaram a d1 em outro município. 155 4

altamira 100

No final do expediente sobram doses e não conseguimos 
contatar  idosos de segunda dose para vacinar. Então, para 
não ter perda de vacina, é realizada primeira dose em outro 

grupo prioritário

941 93

anajás  sem manifestação   
ananindeua 3705 Não informou justificativa 5292 859

anapu 100 devido ter usado os resquícios da segunda dose com primeira 
dose. 553 16

augusto corrêa  sem manifestação   
aurora do Pará  sem manifestação   

aveiro  sem manifestação   

Bagre 28

Para atender o esquema vacinal da d2 Sinovac/Butantan 
estamos precisando de 28 doses. Uma vez que atendemos 

usuários da rede que tinham tomado d1 em outro município 
e por utilizar as sobras de frasco não utilizado de d2 em usu-
ários já devidamente contatado para um futuro acionamento 

para a dose de d1 para não haver perdas de vacinas. 

40 4

Baião  sem manifestação   
Bannach  sem manifestação   

Barcarena 507

Foram identificados 256 frascos de 1ª dose com 11 doses,que 
seguindo orientação do Ministério da Saúde, foram apliadas 

como 1ª dose em idosos e precisamos garantir a 2ª dose dos 
mesmos  (período 09 de fevereiro à 30 de março); foram 

aplicadas 134 doses de “sobra de frascos” de d2, que eram 
destinadas a idosos em profissionais de segurança pública 
para não haver perdas e precisamos garantir a 2ª dose dos 
mesmos (período de 05 de abril à 01 de maio); Para não 

haver perdas devido ao tempo de validade depois de aberto 
o frasco, foram aplicadas 74 doses de “sobra defrasco” de 

d2 como d1, em idosos, e precisamos garantir a 2ª dose dos 
mesmos, com a vacina coronavac (período de 05 de abril à 01 

de maio); Foi identificado 43 frascos com 09 doses, ficando 
com saldo negativo (período de 05 de abril à 01 de maio).

2012 88

Belém  sem manifestação   
Belterra  sem manifestação   

Benevides 57 Não informou justificativa 334 57
Bom Jesus do 

Tocantins  sem manifestação   

Bonito  sem manifestação   
Bragança  sem manifestação   

Brasil Novo 100 Utilizadas como 1° doses, vacinas que estavam sem procura 
no grupo recomendado para o momento. 189 9

Brejo Grande do 
araguaia  sem manifestação   

Breu Branco  sem manifestação   
Breves  sem manifestação   
Bujaru  sem manifestação   

cachoeira do arari  sem manifestação   

cachoeira do Piriá 1000

algumas doses da vacina contra a covid19 foram usadas 
em outros grupos prioritários, adiantando o processo de 

vacinação de alguns grupos, motivo pelo qual podemos listar, 
por exemplo: grande recusa por parte dos idosos (todos são 

orientados quanto ao benefício do imunizante); sobra de 
doses ao final do dia (quando não há mais pessoas para se 
vacinarem, que estão na vez, a alternativa é ir em busca de 
usuários que fazem parte de outros grupos prioritários para 
completar as 10 doses do frasco e jamais deixar estragar); 
logística (80% do município é zona rural, devido a grande 
distância das áreas, em algumas situações aproveita-se a 
oportunidade e o momento para vacinarmos usuários que 
constituem grupos prioritários, sempre avaliando caso a 

caso); entre outras situações decorrente à realidade do muni-
cípio. Além das justificativas já citadas, ocorreu um episódio 
de doença onde o coordenador de imunização teve que se 

afastar por um certo período, resultando, por parte da equipe 
volante de imunização a utilização de doses da coronavac que 

eram para serem usadas como d2.

1142 2

cametá  sem manifestação   
canaã dos carajás  sem manifestação   

capanema  sem manifestação   
capitão Poço  sem manifestação   

castanhal 5770 castanhal necessita de mais doses de vacina para realizar 
vacinação na faixa etária de idosos. 6408 185

chaves  sem manifestação   
colares  sem manifestação   

conceição do 
araguaia  sem manifestação   

concórdia do Pará  sem manifestação   

cumaru do Norte 111 Para repor os frascos de 10 doses que não foi possível aspirar 
o quantitativo total de 10 doses. 222 5

curionópolis  sem manifestação   

curralinho 100

o município de curralinho vem por meio deste solicitar um 
quantitativo de 100 doses do imunobiológico  voltado a 

sars-cov 2 do laboratório butantan  - vacina coronavac.  isso 
porque, embora já tenha recebido as doses referente a d2, 

ocorreu que alguns pacientes na ausência da procura da vaci-
na no período aprazado, esta foi direcionada para uma outra 
pessoa com d1, já que não  poderia desperdiçar doses, por  
isso  na tentativa de honrar com as dosagens dos pacienes, 
iremos  precisar do  quantitativo mencionado anteriormente.

154 3

curuá (9º crS) 3
Venho por meio deste, informar as doses de coronavac que o 
município ainda precisa receber para esquema de d2 (60-64 

anos e 70-74 anos: 01 dose)
5 1

curuçá 770 Profissional de Saúde: 01 dose 1220 10
dom Eliseu  sem manifestação   
Eldorado do 

carajás  sem manifestação   

faro (9º crS) 7

o estado enviou a faro 20 doses de coronavac para d1 do 
grupo Trabalhadores de Saúde em 25/02/21, e somente 11 
doses para D2 em 04/03/2021, déficit de 9 doses, logo em 
seguida o estado mandou 60 doses coronavac lote 210044, 

sendo que 4 dos 6 frascos rendeu 11 doses, sobra de 4 doses 
que somadas com 5 doses usadas das  d1 das 60 descrita 
acima totalizou 9 doses usadas para completar o grupo de 
saúde com d2. com essas manobras o municipio conseguiu 

realizar a vacinação de todos com d1 e d2 mesmo com 
defcite de vacina. No entanto recebemos um o lote 210111 de 
coronavac com 90 doses  que foi destinada 60 para d2  grupo 

idoso de 70 a 74 anos e 30 doses para o grupo de 60 a 64 
anos, os 9 frascos renderam somente 81 doses. como não 

sabiamos dessa diminuição de vacina nos frascos, realizou-se 
a vacinação de d1 (30 pessoas) e d2 (55 pessoas) no mesmo 
dia, no final foi comtemplado as 30 doses de D1,  faltando  4 
doses para d2 que foi usado doses reservas de pessoas que 
não tomaram a D2 do grupo Saúde, 4 profissionais que via-
jaram para outras cidades.  recebemos 3 frascos coronavac 

lote 21141 para a d2 de idosos 60 a 64 anos, no entanto cada 
frasco rendeu apenas 9 doses totalizando 27 doses, deficite 
de 3 doses para d2.  assim sendo o Municipio de faro tem 

hoje para vacinar 7 pessoas com doses de vacina coronavac. 
3 idosos que completam 30 dias da d1 agora segunda feira 
(10) e 4 profissionais de saúde que retornaram de viagem e 

não tomaram ainda d2 da coronavac. 

0 2

floresta do 
araguaia 170 Para uso na segunda dose. 356 14

Garrafão do Norte  sem manifestação   
Goianésia do Pará  sem manifestação   

Gurupá  sem manifestação   
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igarapé-açu 550 (150+400)

a vacina solicitada será para terminar  a vacinação dos 
profissionais de saúde. O número de doses destinadas aos 

profissionais de saúde foi insuficiente, pois desde o início da 
Pandemia foram contratados mais profissionais de saúde. 

E também foram incluidas outras categorias profisionais de 
saúde. Total de vacina de idosos que seria administrada a 2°  

dode no final do mês de abril e no inicio de maio.

1648 17

igarapé-Miri 400 Não informou justificativa 392 51
inhangapi  sem manifestação   

ipixuna do Pará  sem manifestação   
irituia  sem manifestação   

itaituba (9º crS)  sem manifestação   
itupiranga  sem manifestação   

Jacareacanga (9º 
crS) 80

Esse quantitativo se dá em virtude de nosso público de 60 a 
64 anos estar sendo bem maior do que o estimado e a procu-

ra pela vacina nessa faixa etaria esta sendo maior. 
909 46

Jacundá  sem manifestação   

Juruti (9º crS) 12

PacienteS tomaram a 2ª dose como 1ª dose  para não perder 
(paciente estava para zona rural), e agora necessita da 2ª 

dose. Pacientes se encontravam-se em outro estado no dia da 
vacinação.Pacientes estavam para zona rural no dia da vacina.

29 18

limoeiro do ajuru  sem manifestação   
Mãe do rio  sem manifestação   

Magalhães Barata 220 Necessitamos do quantitativo para a realização de esquema 
vacinal da faixa etária de idosos. 224 1

Marabá 1600 Não informou justificativa 2571 180
Maracanã 834 Usada como d1. 838 4

Marapanim 200 da segunda dose do paciente com cormobidade e idosos. 641 16
Marituba  sem manifestação   

Medicilândia 250

Venho por meio deste, cumprimentar vossa senhoria e no 
ensejo solicitar o envio de 250 doses de Vacina da coronavac 
para ser realizado como 2 dose no grupo de idosos, visto que 

estamos sem doses para completar o esquema vacinal.

662 8

Melgaço  sem manifestação   
Mocajuba  sem manifestação   

Moju  sem manifestação   

Mojuí dos campos 
(9º crS) 47

15 doses para completar o esquema vacinal dos trabalhadores 
da saúde  e 32 doses para completar o esquema vacinal dos 

idosos de 60-64 anos.
110 5

Monte alegre (9º 
crS) 160

Justificamos que no processo de aspiração da vacina,verifica-
mos que o frasco não continha as 10 doses conforme registro 

do fabricante ,ficando pendente 160 doses.
478 17

Muaná  sem manifestação   
Nova Esperança 

do Piriá  sem manifestação   

Nova ipixuna  sem manifestação   
Nova Timboteua 63 Não informou justificativa 147 19

Novo Progresso 
(9º crS) 130

Precisamos de 50 doses de vacinas para completar esquema 
vacinal de idosos de 65 à 69 anos e 80 doses de vacina para 
idosos de 60 à 64 anos, do laboratório Butantan. Tendo em 

vista que já passou a data do aprazamento da d2 para esses 
idosos, já foram feitas três solicitações no SiES, com pedidos 
nº 5374163, nº 5423368  e nº5424932; e ofìcios ao 9ºcrS. 

Sem mais para o momento,aguardamos ansiosos às vacinas . 

720 1

Novo reparti-
mento  sem manifestação   

Óbidos (9º crS)  sem manifestação   
oeiras do Pará  sem manifestação   

oriximiná (9º 
crS) 241

Trabalhadores da Saúde: 1ª dose = 731 e 2ª dose = 690. 
falta 41 doses / 80 e + 1ª dose = 200 e 2ª dose = 00. falta 

200 doses.
282 23

ourém  sem manifestação   

Ourilândia do 
Norte 200

Solicitamos doses extras, vacinamos e d1 e precisamos para 
d2,  e por perdas tecnicas, pois alguns frascos deram 8 a 

9 doses.
486 25

Pacajá 300
Vacinação em gestantes e pessoas com comrbidades para 

aproveitamento de doses, prescrição médica para vacinação 
com coronavac devido tratamento para Trombose. 

579 14

Palestina do Pará  sem manifestação   
Paragominas 2774 Não informou justificativa 2274 78
Parauapebas  sem manifestação   
Pau-d’arco  sem manifestação   
Peixe-Boi  sem manifestação   
Piçarra  sem manifestação   
Placas  sem manifestação   

Ponta de Pedras  sem manifestação   

Portel  sem manifestação   

Porto de Moz 500

ampliação de Grupo da rede da Educação (ribeirinhos e 
Comorbidades) por dificuldades de acesso a areas ribeirinhas, 
para não perder doses após abertura do frasco, bem como o 
aproveitamento em população fora do grupo prioritários na 

tentativa de evitar perdas. 

1403 1

Prainha (9º crS) 20

cada frasco recebido da vacina Butantan está vindo com uma 
dose menor, mesmo nusando todas as orientações repassadas 
pelo laboratório produtor, não foi possivel na remessa da d2 

aspirar 10 doses de cada frascos recebido. 

193 1

Primavera  sem manifestação   
Quatipuru  sem manifestação   

redenção 702

Venho informar que a vacina do covid-19 do laboratório Bu-
tantan dos lotes 210141 e 210111 com frascos que eram para 

conter 10 doses tinham apenas 8 ou 9 doses, tivemos uma 
perda estimada de 2 lotes umas 702 doses. Por esse motivo 

solicitamos a reposição das doses que faltam.

2155 54

rio Maria 118

O pedido justifica-se haja vista que os frascos dos lotes 
210089 e 210133, ambos com 590 cada, não atenderam 
o quantitativo de doses informadas (10 doses por frasco). 
diante do exposto solicitamos doses para complementar 

esquema vacinal.

57 9

rondon do Pará  sem manifestação   
rurópolis  sem manifestação   

Salinópolis  sem manifestação   
Salvaterra  sem manifestação   

Santa Bárbara 
do Pará 300 Não informou justificativa 172 9

Santa cruz do 
arari  sem manifestação   

Santa izabel 
do Pará 2.823 Para atender a necessidade do município em completar 

esquema vacinal 2.757 22

Santa luzia do 
Pará  sem manifestação   

Santa Maria das 
Barreiras 80 Para atender a necessidade do município devido os frascos 

que deveriam ter 10 doses so tinham 8 ou 9 doses. 400 8

Santa Maria do 
Pará  sem manifestação   

Santana do 
araguaia 313 falta 313 d2 para completar o esquema. 733 4

Santarém (9º 
crS) 1.000

diante da grande procura de vacinar d2 com a vacina Sinovac 
Butantan no município de Santarém, estamos solicitando a 
quantidade de mil doses, para serem realizadas  no municí-
pio, pois não temos em estoque vacina de d2 para realizar 

em pacientes vindos de outros estados e até mesmo municí-
pio que procuram bastante nas unidades básicas.

2328 208

Santarém Novo 50

20 doses de d2 que vieram para faixa etária de 60 a 64 foram 
utilizadas para prencher o esquema vacinal da faixa etária 

de 70 a 79, pois o número real população não é o mesmo do 
recebido. 30 doses são referentes a 60 a 64 que ainda não 

chegaram e o prazo para a d2 é dia 13 de maio

74 0

Santo antônio 
do Tauá  sem manifestação   

São caetano de 
odivelas  sem manifestação   

São domingos do 
araguaia  sem manifestação   

São domingos do 
capim 1100 alguns idosos completando a idade de 60 anos e alguns esta-

vam doentes na época que inicio a vacinação nas localidades 499 9

São félix do Xingu 500
Justifico devido os fracos quevieramcontendo de 08 a 09 do-
ses, onde os mesmos deveriam conter 10 doses, para idosos 

e profissionais de saúde que foram feitos com a mesma.
1136 27

São francisco 
do Pará 120 Garantir d2 de idosos com a faixa etária de 60 a 64 anos e 

alguns profissionais de saúde. 262 5

São Geraldo do 
araguaia  sem manifestação   

São João da Ponta  Não solicitou mais doses   
São João de 

Pirabas  sem manifestação   

São João do 
araguaia  sem manifestação   

São Miguel do 
Guamá 840 Não informou justificativa 1368 25

São Sebastião da 
Boa Vista  sem manifestação   

Sapucaia  sem manifestação   

Senador José 
Porfírio 40

durante a vacinação nas comunidades da zona rural e devido 
ao tempo de abertura do frasco, foram usadaos d2 como d1 
para que não ocorresse perda de doses, ainda observasmos 
que alguns frascos do lote 210089 não correspondiam ao 

quantitativo de 10 doses

136 1
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Soure 159

informo-lhes por meio deste que solicitamos as 159 doses 
de coronavac para dar sequeência a 2ª dose referente a 1ª 
dose aplicada que já se passa do período de 14 a 28 dias de 

administração.

646 11

Tailândia 170 Não informou justificativa 1504 18

Terra alta 120
Solicito 120 doses da Butanta para concluir 2 dose dos grupos 

prioritarios que ja realizaram 1 dose e necessitam concluir 
2 dose.

192 2

Terra Santa (9º 
crS) 5 Para Trabalhadores da Saúde que tomaram a d1 em outro 

município. 7 1

Tomé-açu  sem manifestação   
Tracuateua  sem manifestação   

Trairão  sem manifestação   

Tucumã 250

Solicito o quantuitativo de 250 doses de coronavac para 
a administração das 2ª doses, justifico a solicitação das 
mesmas os frascos que vieram contendo de 8 a 9 doses 

onde os mesmos deveriam conter 10 doses, vacinação dos 
policiais que ultrapassou ao quantitativo enviado e as doses 
de alguns idosos e profissionais de saúde que foram feitas 

com a mesma. 

421 7

Tucuruí  sem manifestação   
Ulianópolis  sem manifestação   

Uruará 300 Vacinação de gestantes ; complementação de perda técnica 
na administração de doses 269 14

Vigia  sem manifestação   
Viseu 50 Não informou justificativa 657 15

Vitória do Xingu 20
A fim de evitar perdas técnicas, o município teve que dire-
cionar doses de coronavac que seria de d2, para d1, assim 

temos que garantir a segunda dose para esse público.
302 6

Xinguara 43

Venho através deste informar que o município de Xinguara, 
necessita de 43 (quarenta e três) doses para garantir a 

segunda dose de usuários vacinados contra a coVid19 com a 
vacina coronavac- instituto Butantan. informamos que detec-
tamos 31(trinta e um) frascos de 10(dez) doses, com apenas 

09 (nove) doses e apesar dos esforços de nossa equipe 
tivemos perda de 12 (doze) doses, pois passaram do horário 

de 08 horas de abertura do frasco. Vale ressaltar que a queixa 
técnica já está em processo de notificação no site da ANVISA, 
aguardando apenas a liberação do gestor pelo sistema. Sendo 

o que tenho a tratar, desde já agradeço.

561 9

Protocolo: 659639
Portaria coLetiVa Nº 712 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57228199/1 iVoNE Maria PaES doS SaNToS TEcNico EM ENfEr-
MaGEM

20/03/2021 a 
15/09/2021

1574/2021 – 
30/03/2021

5444560/3 aNa JUlia BElEM SEiXaS ENfErMEiro 09/04/2021 a 
07/07/2021

73401 – 
03/05/2021

104388/1 aNa lUcia caSTro doS SaNToS 
alVES

aUXiliar dE
iNforMaTica arEa 

SaUdE

03/03/2021 a 
01/05/2021

73396 – 
03/05/201

5180937/1 EdilENE dE SoUZa ViEira adMiNiSTrador 23/04/2021 a 
20/08/2021

73395 – 
03/05/2021

82139/1 fraNciSco da SilVa BriTo aGENTE dE Por-
Taria

25/01/2021 a 
21/10/2021

73400 – 
03/05/2021

5136024/1 Marcia criSTiNa frEiTaS BorGES coNTador 01/04/2021 a 
27/09/2021

73397 – 
03/05/2021

5706980/2 THElMa dE oliVEira araUJo MEdico VETEri-
Nario

26/02/2021 a 
26/05/2021

73399 – 
03/05/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 24/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 713 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;

rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57206835/1 lUciMar PirES dE araUJo aGENTE dE arTES 
PraTicaS

01/12/2020 a 
28/02/2021

1558/2021 
-09/03/2021

54190709/1 Maria daS GraÇaS oliVEira 
SilVa aSSiSTENTE Social 16/03/2021 a 

29/03/2021 73478 – 04/05/2021

6120431/1 Maria claUdia TEiXEira dE 
SoUZa aGENTE dE PorTaria 02/02/2021 a 

03/03/2021 72226 – 12/04/2021

6120431/1 Maria claUdia TEiXEira dE 
SoUZa aGENTE dE PorTaria 05/03/2021 a 

03/04/2021 72225 – 12/04/2021

54191291/1 iZaBEl do Socorro ViEira 
BaENa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/04/2021 a 
08/04/2021 73695 – 07/05/2021

5149045/2 diNora BraSil dE MoraES 
araUJo adMiNiSTrador 15/02/2021 a 

01/03/2021 73686 – 07/05/2021

5800064/3 NaTHila KEiTH caMara BorGES fiSioTEraPEUTa 22/04/202 a 
19/05/2021 74141 – 14/05/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 24/02/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 659674

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retiFicado Na Portaria coLetiVa Nº 75 de 15 de aBriL 
de 2010, PUBLicada No doe Nº 31.663 de 11 de Maio de 2021, 
rEfErENTE a HoMoloGaÇÃo dE aValiaÇÃo dE dESEMPENHo do ES-
TáGio ProBaTÓrio do(a) SErVidor(a) WaldYr NaZarENo PalHETa 
rocHa, o SEGUiNTE:
oNde se LÊ (Nome: Waldir NaZarENo PalHETa rocHa)
Leia-se (Nome: WaldYr NaZarENo PalHETa rocHa)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 659178

.

.

coNtrato
.

contrato n°: 10
Exercício: 2021
Processo n°: 2020/742135
Classificação do Objeto: Outros
objeto: objeto o registro de preços de SErViÇo dE MaNUTENÇÃo dE Via-
TUraS coM forNEciMENTo dE PEÇaS pelo período de12 (doZE) meses.
Valor Total: r$ 815.657,47 (oiTocENToS E QUiNZE Mil SEicENToS E 
ciNQUENTa E SETE rEaiS E QUarENTa E SETE cENTaVoS).
data da assinatura: 24/05/2021
Vigência: 24/05/2021 à 24/05/2022
Modalidade: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS oriUNda do PrEGÃo ElE-
TrÔNico
licitação n°: 34/2020 –GaP BE
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: Estadual
contratado: TorETTo coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 26.930.419/0001-36
Endereço: av. duque de caxias  n ° 1189 Marco- Belém-Pa
Telefones: (91) 3349-0881
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 659638
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N.°329 de 24 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.
coNSidEraNdo o rElaTÓrio fiNal da coMiSSÃo dE ProcESSo ad-
MiNiSTraTiVo E diSciPliNar do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE-
cPPad/1°crS/SESPa, nos autos do ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 
4399555657/2018, constituído o Pad para apurar indícios de atos infra-
cionais previstos nos incisos ii e iX, do art. 177 e Xi, do art. 178, ambos 
da lei n.º 5.810/94.
CONSIDERADO que nos autos do sobredito procedimento, ficou assegu-
rado à aludida ao servidor o direito constitucional do contraditório e da 
ampla defesa;
coNSidEraNdo que apesar do exercício regular desses direitos, por parte 
do servidor em questão, a administração entendeu que as argumentações 
do mesmo não a livram de consequências jurídicas no âmbito administrativo;
CONSIDERANDO finalmente os Termos do Parecer Jurídico, acerca da 
análise do relatório final do ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, 
instaurado através da Portaria n.° 412/2019, sendo posteriormente pror-
rogado e redesignado, foram feitas intimações/ notificações/ citação/indi-
ciamento. o servidor apresentou defesa. Passando para análise jurídica, foi 
verificado que foi observada ampla defesa e contraditório, de acordo com 
os termos da constituição federal de 1988, bem como foram feitas diligên-
cias pela comissão, e se obteve elementos comprobatórios que embassem 
decisão da comissão, q qual de acordo com a apuração comprobatória feita 
nos autos, se conclui pela infringência dos artigos 177, incisos ii e Vi, e 
178, inciso Xi, culminado com a aplicação da penalidade de SUSPENSÃo 
de 30 dias, com base no artigo 189 do regime Jurídico único, ao B. P. f 
Matrícula funcional N° 5142008/1, agente de Portaria, lotado na UrPS/rTP 
1°crS/SESPa da lei retro mencionada, consubstanciado na prática de ato 
vedado aos servidores públicos do Estado do Pará - rJU/Pa e homologada 
pela dirEÇÃo do 1°crS/SESPa.
rESolVE:
aplicar, nos termos dos art. SUSPENSÃo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no 
período de 01.06.2021  a 30.06.2021, com base nos artigos 177, incisos ii 
e Vi, e 178, inciso Xi 9, caput combinado com § 2º do rJU, ao servidor B. P. 
f Matrícula funcional N° 5142008/1, agente de Portaria, lotado na UrPS/
rTP 1°crS/SESPa da lei retro mencionada, consubstanciado na prática de 
ato vedado aos servidores públicos do Estado do Pará - rJU/Pa.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1° centro regional de Saúde/SESPa, em 24.05.2021.
Marco Normando
diretor do 1° crS/SESPa

Protocolo: 659426

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 025/2021 –24.05.2021 - coNceder
Nome: SiMoNE SilVEira da coSTa
Matricula: 54186802-2 cargo: Médico Veterinário
lotação: 3º crS GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 28.02.08 a 27.02.11
Período: 01.06.2021 a 30.06.2021 (30) trinta dias
Portaria nº 026/2021 –24.05.2021 - deterNiMar
Nome: Maria dE NaZarE ViEira dE SoUSa
Matricula: 2058758-2  cargo: ag.de Saúde
lotação: 3º crS GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 01.07.2000 a 30.06.2003
Período: 15.06.2021 a 14.07.2021 (30) trinta dias
Portaria nº 027/2021 –24.05.2021 - deterNiMar
Nome: JoSÉ Moacir ModESTo doS rEiS
Matricula: 106810-1  Cargo: Ag.de Vigilância Sanitária
lotação: 3º crS GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 02.09.2007 a 01.09.2010
Período: 17.06.2021 a 16.07.2021 (30) trinta dias
Portaria nº 028/2021 –24.05.2021 - deterNiMar
Nome: Maria dE NaZarE araUJo oliVEira
Matricula: 5148987-1 cargo: ag.de Portaria
lotação: c.S.caSTaNHal GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 02.07.2014 a 01.07.2017
Período: 07.06.2021 a 06.07.2021 (30) trinta dias

Protocolo: 659311

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 178 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS coM oS GESTorES 
MUNiciPaiS coM a fiNalidadE dE aPrESENTaÇÃo do dirETor do 
5ºcrS/SESPa E coNHEciMENTo daS NEcESSidadES locaiS.
PErÍodo: 25 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piria/Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

SHirlEY ViViaNE NaTo 59533341 cHEfE dE diViSÃoT

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 659420

Portaria Nº 179 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar rEUNiÕES adMi-
NiSTraTiVaS coM oS GESTorES MUNiciPaiS coM a fiNalidadE dE 
aPrESENTaÇÃo do dirETor do 5ºcrS/SESPa E coNHEciMENTo daS 
NEcESSidadES locaiS.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40.
PErÍodo: 25 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piria/Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 659421

Portaria Nº 181 de 21/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE TrEiNaMENTo SoBrE oPEracioNaliZaÇÃo 
do SiSTEMa dE lEVaNTaMENTo dE iNdicES raPido liraa.
PErÍodo: 25 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aG. dE SaÚdE

iZa roSa SoarES BaSToS 57206625 aG. dE ENdEMiaS

NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 659537

Portaria Nº 180 de 20/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo da coordENaÇÃo ESTadUal, 
Na rEaliZaÇÃo da aTiVidadE dE SUPErViSÃo da caMPaNHa dE Vaci-
NaÇÃo coNTra coVid-19.
PErÍodo: 25 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): iPiXUNa do Pará-Pa, iriTUia-Pa E SaNTa Maria do Pa-
rá-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
SaloMÃo lira da SilVa 572061311 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 659524
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Portaria Nº 170 de 18/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico Na SEcrETaria dE SaÚdE Para 
SUPErViSioNar, acoMPaNHar E aUXiliar Na aliMENTaÇÃo do SiSTE-
Ma HorUS coMPoNENTE ESPEcialiZado.
PErÍodo: 24 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS/Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

dEUZENir airES da SilVa 571973331 NUTricioNiSTa

claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 659333

Portaria Nº 171 de 18/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aPoio TÉcNico Na 
SEcrETaria dE SaÚdE Para SUPErViSioNar, acoMPaNHar E aUXiliar 
Na aliMENTaÇÃo do SiSTEMa HorUS coMPoNENTE ESPEcialiZado.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlo, Placa QEc-6E63.
PErÍodo: 24 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS/Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 659337

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 71 de 21 de Maio de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
alESSaNdra NaZarÉ cardoSo PErEira – TEc. EM ENfErMaGEM - Mat. 57205666
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302 0103000000 339033 120,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 659132

diÁria
.

Portaria N° 72 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056661 / alESSaNdra NaZarÉ cardoSo PErEira / 584.895.682-00
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS caMPaNHaS dE VaciNaÇÃo 
coVid19 E iNflUENZa E doS SiTEMaS dE iNforMaÇÃo: SiES, Si-PNi 
coVid/ iNflUENZa E WEB, E SUrPEViSÃo Na rEdE dE frioS
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 73 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENaTa BroNZE MaTToS / 004.436.952-29
oBJETiVo: aPoiar a rEaliZaÇÃo do MoNiToraMENTo daS caMPaNHaS 
dE VaciNaÇÃo coVid19 E iNflUENZa E doS SiTEMaS dE iNforMaÇÃo: 
SiES, Si-PNi coVid/ iNflUENZa E WEB, E SUrPEViSÃo Na rEdE dE frioS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 74 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1  / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra / 688.098.082-15
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS caMPaNHaS dE VaciNaÇÃo 
coVid19 E iNflUENZa E doS SiTEMaS dE iNforMaÇÃo: SiES, Si-PNi 
coVid/ iNflUENZa E WEB, E SUrPEViSÃo Na rEdE dE frioS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 659134
Portaria N° 75 de 24 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0722243-1 / roSilENE carValHo carNaVal / 133.648.472-15
oBJETiVo: fiScaliZar a EQUiPE rEGioNal QUE irá rEaliZar MoNi-
ToraMENTo daS caMPaNHaS dE VaciNaÇÃo coVid19 E iNflUENZa E 
doS SiTEMaS dE iNforMaÇÃo: SiES, Si-PNi coVid/ iNflUENZa E WEB, 
E SUrPEViSÃo Na rEdE dE frioS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 659323

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 454 de 19 de Maio de 2021
o Secretario de Estado de Saúde Publica, no uso de suas 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 teor dos 
processos de n° 1ª - 2017/450383, 2ª - 2017/450393, 3ª - 2020/1088415 
e 4ª - 2020/1088545.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 249 de 11.10.2011, em observância aos 
art. 32 e 34 da lei n° 5.810/94, e no art.40, § 4° da constituição do Estado.
rESolVE:
HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório da servi-
dora relacionada abaixo, considerando-a apta para exercer o cargo, com o 
conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.
MaTricUla:590119/1;  NoME:VÂNia dE aGUiar PErEira; carGo:TÉc-
Nica EM ENfErMaGEM; loTaÇÃo: 9° crS; coNcEiTo: BoM
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETario dE ESTado dE SaUdE PUBlica, EM 19/05/2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 659368
Portaria N° 455 de 19 de Maio de 2021
o Secretario de Estado de Saúde Publica, no uso de suas 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 teor dos 
processos de n° 1ª - 2014/130574, 2ª - 2014/137987, 3ª - 2021/363731 
e 4ª - 2021/363898.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 249 de 11.10.2011, em observân-
cia aos art. 32 e 34 da lei n° 5.810/94, e no art.40, § 4° da constituição 
do Estado.
rESolVE:
HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório da servi-
dora relacionada abaixo, considerando-a apta para exercer o cargo, com o 
conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.
MaTricUla:73504354/1; NoME:JaQUEliNE lEal dE MoraES dE PaUla;  
carGo:TÉcNica EM ENfErMaGEM loTaÇÃo:9° crS;  coNcEiTo: EXcElENTE 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETario dE ESTado dE SaUdE PUBlica, EM 19/05/2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 659370
Portaria N° 456 de 19 de Maio de 2021
o Secretario de Estado de Saúde Publica, no uso de suas atribuições le-
gais 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 teor 
dos processos de n° 1ª - 2019/767, 2ª - 2019/773, 3ª - 2019/790 e 4 
ª - 2019/67467.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 249 de 11.10.2011, em observân-
cia aos art. 32 e 34 da lei n° 5.810/94, e no art.40, § 4° da constituição 
do Estado.
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rESolVE:
HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório da servi-
dora relacionada abaixo, considerando-a apta para exercer o cargo, com o 
conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.
MaTricUla:5719560/2;  NoME:Márcia TEiXEira BriTo;  carGo: TÉc-
Nica EM ENfErMaGEM;  loTaÇÃo:9° crS;  coNcEiTo:BoM.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETario dE ESTado dE SaUdE PUBlica, EM 
19/05/2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 659372

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 205/2021, de 24/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar junto a coordenação de ViSaT municipal visita técnica 
de avaliação do preenchimento das fichas de notificações compulsória em 
saúde do trabalhador, e da emissão e preenchimento da caT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 5426421/ GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
4,5 diárias (completa) de 31/05/2021 a 04/06/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 659610

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 259 de 24 de Maio de 2021.
Nome: leomar Pires Pereira.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57207935.
cPf: 252.586.212-00.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
Destino: Ourilândia do Norte, Tucumã, e São Félix do Xingu.
Objetivo: ministrar o curso de Manipulação de Alimentos com a finalidade 
de boas práticas de serviços de alimentação segura.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659650
Portaria Nº 258 de 24 de Maio de 2021.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Marcus flávio Magalhães Mesquita.
cargo: Biomédico.
Matrícula/Siape: 5962286-3.
cPf: 012.882.156-65.
Período: 24 a 29.05.2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
Destino: Redenção, Ourilândia do Norte, e Aldeia Indígena Moikarakô.
objetivo: realizar capacitação do Sistema Gal, aplicação de testes rápidos 
de covid-19 para equipe técnica do dSEi Kayapó, distribuição de teste para 
as aldeias e aplicação de testes na população indígena.
Ordenado de Despesa: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659647
Portaria Nº 260 de 24 de Maio de 2021.
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.

destino: Sapucaia e rio Maria.
Objetivo: conduzir servidores da  Vigilância Sanitária que irão realizar su-
pervisão em Sala de Vacinas.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659654
Portaria Nº 262 de 24 de Maio de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: conduzir servidores da divisão de Endemias que irão realizar 
supervisão, avaliação e orientação quanto as ações de controle da dengue 
e atualização SiS/PNcd e liraa.
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659661
Portaria Nº 263 de 24 de Maio de 2021.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 24 a 28.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
Destino: Redenção, Ourilândia do Norte, e Aldeia Indígena Moikarakô.
Objetivo: conduzir servidores da Vigilância em Saúde que irão realizar ca-
pacitação do Sistema Gal, aplicação de testes rápidos de covid-19 para 
equipe técnica do dSEi Kayapó.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659665
Portaria Nº 264 de 24 de Maio de 2021.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Período: 31.05 a 03.06.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: participar da coordenação do processo seletivo de acS e acE do 
município.
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659666
Portaria Nº 261 de 24 de Maio de 2021
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 24 a 26.05.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica que irão realizar monitora-
mento da aPS e academia.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659657
Portaria Nº 257 de 24 de Maio de 2021
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Nome: Handressa Karen araújo Silva.
cargo: chefe da dT.
Matrícula: 5948103-1.
cPf: 003.216.412-21.
Período: 24 a 26.05.2021.
Nº de diárias: 2,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
objetivo: realizar monitoramento e treinamento para a implantação do 
Prontuário Eletrônico do cidadão (PEc), no município de redenção
Ordenado de Despesa: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 659250
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 285/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, VicTor riKEr loBaTo, matrí-
cula 5890710/1, farmacêutico da farmácia Satélite da Quimioterapia e 
no seu impedimento pela servidora TaiNaH BraSil MElGaÇo, matrícula 
5912597/1, farmacêutica lotada na divisão de farmácia e desenvolvendo 
trabalho na farmácia Satélite da Quimioterapia, para a função de fiscais do 
Contrato administrativo nº 060/2021 – HOL, firmado com a empresa DIS-
TriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda, cujo objeto é aquisição de 03 
(três) módulos de passagens (PaSS THroUGH). Processo nº 2020/259364 
(PaE).
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 659289

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata de Publicação do 2° Ta do contrato administrativo nº 037/2019-
HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.588 de 18/05/2021 - Pro-
tocolo 657089
oNde LÊ:
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
Leia-se:
Vigência: 10/05/2021 à 09/07/2021
Processo n°: 2020/1042457
Belém, 25 de março de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital ophir loyola

Protocolo: 659201

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 060/2021-HoL
objeto: aQUiSiÇÃo dE 03 (TrÊS) MÓdUloS dE PaSSaGENS (PaSS 
THroUGH), Para a farMácia SaTÉliTE da QUiMioTEraPia.
Valor total: r$ 33.498,00 (trinta e três mil e quatrocentos e noventa e 
oito reais).
data assinatura: 17/05/2021
Vigência: 17/05/2021 até 16/05/2022.
Pregão nº 030/2021 - Hol – Processo nº 2020/259364
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269
contratado: diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 11.719.882/0001-66, sediada na rua remo amoras nº 
496, Bairro Muca - Macapá/aP, cEP 68.902-317, Telefone/fax: (96) 3014-
0077 / (96) 98105-0071 E-mail: marcozerodistribuidora.ap@gmail.com
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS.

Protocolo: 659273

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 008/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021

Processo nº. 2021/19074
forNEcEdor: iBf - iNdÚSTria BraSilEira dE filMES S/a
Valor Total: r$ 40.000,00
data de assinatura: 20/05/2021
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE filME radiolÓGico, conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd QTdE Valor UNiTário

1 Filme radiográfico digital para mamografia cX 100 r$ 400,00

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 659382

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

Protocolo: 659497
Portaria Nº 374/2021/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 2018/428923
rESolVE:
i-dESiGNaro servidor MarcElo araÚJo MiraNda, matrícula nº 5854075, 
ocupante do cargo de Geremte, lotada na Gerência de Estrutura física fun-
cional e Patrimônio, (91) 4009-2305 e do E-mail: equipamentos@santaca-
sa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº065/2021, 
firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO 
Pará - fScMP e a empresa UNiT - iNdÚSTria, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda, cNPJ nº 969.262/0001-77, para compra de Mobiliá-
rio e Equipamentos (dispositivo automático para biopsia de mama);
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
BrUNo MeNdescarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 659177

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): SolaNGE rodriGUES loBaTo
id. fUNcioNal:5949613/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 30/04/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2021/541560
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 20 de maio de 2021.

Protocolo: 659488

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo:658922, diÁrio oFiciaL Nº 34.592 
de 24/05/2021

oNde se LÊ: 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
Leia-se:
Valor: r$ 5.010,00
objeto: aquisição em caráter emergencial de material consumo, cUraTi-
Vo HiPoalErGENico
Data de Ratificação: 21/05/2021
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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: E.r.TriNdadE
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: avenida da republica, 1525, centro, Santa isabel do Pará/Pa, 
cEP: 68.790-000, telefone: (91) 3014-7418
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda
cNPJ/Mf: 01.399.246/0001-40
Passagem Bom Sossego nº 20, centro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-245
Telefone: (91) 3238-3814/3282-0788/98895-7544
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659355

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 065/2021
Exercício: 2021
objeto:compra de Mobiliário e Equipamentos(dispositivo automático para 
biopsia de mama)
Valor: r$ 23.600,00
data de assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 20/05/2022
PE 007/2021/fScMPa - PaE Nº 2018/428923
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0261007635 e 0661007635 e seus superavits;
Elemento de despesa: 449052;
contratado: UNiT - iNdÚSTria, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
lTda, cNPJ/Mf nº 66.969.262/0001-77;
Endereço: rua Baronesa de Bela Vista, 346 - Jardim aeroporto, SÃo PaU-
lo/SP, cEP: 04.612-001, Telefone: (11) 5536-9331, E-mail: unit.licitaco-
es@terra.com.br,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659171

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 021/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
públicoque farárealizar o certame licitatório, em referência, no dia 
08/06/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “ aQUiSiÇÃo dE liXEiraS colEToraS E adESiVoS dE SiNali-
ZAÇÃO ” para FSCMP, conforme especificações e quantidades constantes 
doTermo de referência - anexo i do 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, 24 de Maio de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 659384

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 075/2021
Pae Nº 2021/417238

data: 24/05/2021
Valor: r$ 28.480,00
objeto: aquisição material de consumo: SaNEaNTES
Data de Ratificação: 24/05/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits.
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: SaMEd iMP.coM.rEP.lTda, cNPJ/Mf: 22.976.138/0001-63
Endereço: av. dr. anysio chaves nº 853, aeroporto Velho, Santarém, Pará, 
cEP 68.030-250, Telefone: (93) 35231064/ 3523.2067
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659559
disPeNsa: 076/2021
Pae Nº 2021/444697

data: 24/05/2021
Valor: r$ 60.435,20
objeto: aquisição de material de consumo: fraldaS GEriaTricaS G/M
Data de Ratificação: 24/05/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030.

coNTraTada: E.r.TriNdadE - EPP
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco Nº 1104, Bairro Juazeiro, Santa izabel/
Pa - cEP : 68.790-000
TElEfoNE: 3263-4563 / 3014-7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659564

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo
Número da dispensa: 076/2021
data:24/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659569
ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo

Número da dispensa: 075/2021
data:24/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659561

aPostiLaMeNto
.

Número: 1
data de assinatura: 24/05/2021
Justificativa: Inclusão da funcional programatica: 10.302.1507.8289 
e fonte de recurso: 0301008850
PaE Nº 2021/355899, contrato nº 028/2021/fScMP -PE SrP Nº 056/2020/
fScMP
contratado: MaSTEr coMErcio dE EQUiPaMENToS - EirEli.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659570
aPostiLaMeNto

Número: 2
data de assinatura: 24/05/2021
Justificativa: Inclusão da funcional programatica: 10.302.1507.8289 
e fonte de recurso: 0301008850
PaE Nº 2020/1050724, contrato nº 299/2020/fScMP -PE SrP 
Nº 060/2020/fScMP
contratado: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro
-ElETrÔNicoS lTda - ME.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659571

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00751

Valor: r$ 536.896,96
data: 20/05/2021
objeto: PaGaMENTo idENiZaTÓrio
 Processo nº 2020/371435
orçamento:
funcional Programática: 10.122.1297.8338 fonte de recurso: 
0269000000, Elemento de despesa: 339093;
contratada: ProMac ProJEToS E coNSTrUcoES lTda, cNPJ: 13418982-
0001/88
Endereço: avenida almirante Barroso, n.º 2010, Bairro Marco, Belém/Pa, 
cEP: 66.093-974
Telefone: (91)32761721
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 659577
Portaria Nº 377/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 21 de Maio de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/352943;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) aNTo-
Nio dE oliVEira SilVa, id. funcional nº 5172926/1, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotado (a) na coordenação de infraestrutura 
- ciNf desta fundação, a contar de 06/04/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) roMUlo fUr-
Tado MoNTEiro dE carValHo, funcional nº 5540801/3, ocupante do 
cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) na coordenação de Patrimô-
nio - cPaT desta fundação, a contar de 06/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 21 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 659491
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 028/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº. 16/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº. 

2021/27544.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: aMaZoN MEdical carE EirEli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº: 29187032000120 com sede na cJ. 
SaTEliTE, TraV.WE- 12, Sala 1 GaPao a - coQUEiro - cEP: 66.670-
260 - BElEM-Pa, neste ato representada por seu representante legal regia 
Maria de almeida Santos, portador da cédula de identidade nº. 2044644 
Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº. 315.948.404-15, residente e domiciliado na ala-
meda Quatorze- B (conjuto cordeiro de farias), 115, Tapana (icoaraci), 
Belém/Pa, cep: 66833135, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo 144.000 UNi-
dadES dE TESTE SorolÓGico NÃo TrEPoNÊMico Para TriaGEM dE 
SÍFILIS, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quanti-
dades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, 
partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 28.800,00 (vinte e 
oito mil e oitocentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão e fiscalização do 
contrato a servidora Patricia danin Jordão Monteiro, farmacêutica - Bioquí-
mica responsável pela Gerência de Triagem de doenças Transmissíveis pelo 
Sangue-GETdT da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 19 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
regia Maria de almeida Santos - aMaZoN MEdical carE EirEli – con-
tratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 659346

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação 
referente ao Processo 2021/214750 - Pregão Eletrônico nº 031/2021 para 
contratação de laboratório(s) de Patologia clínica ou análises clínicas 
para prestação de serviços laboratoriais de apoio para complementação 
às rotinas da Gerência de Triagem de doenças Transmissíveis pelo Sangue 
para realização de testes confirmatórios para Sífilis, Hepatite B e Doença 
de chagas.
lote Único - laBoraTorio r f VaScoNcEloS lTda, cNPJ: 
07.320.965/0001-00.
Preço Total: r$ 55.134,72 (cinqüenta e cinco mil cento e trinta e quatro 
reais e setenta e dois centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/214750 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 24 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 659505

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 339 de 13 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  476481/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar daS caMPaNHaS EXTErNaS dE caPTa-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE NoS MUNicÍPioS dE 
BENEVidES/Pa E MariTUBa/Pa nos dias 13 e 22/05/2021.

iZaEl cUNHa dE liMa, cPf:751657332-15, ag. admin./GETrd, MaT.: 
5418833691, 0,5 diária, aNToNio alVES cordEiro NETo, cPf: 
704733582-04, ag. admin./GETrd, MaT.: 541927361, 0,5 diaria, SiMo-
NE oliVEr MaUES, cPf: 375575132-15, Médica/GETrd, MaT.: 5444314, 
0,5 diaria, SilVia frEirE ESTEVES, cPf: 443032032-20, Enferm./GE-
Trd, MaT.: 58982062, 0,5 diaria, criSTiaNE caSTElo BraNco NUNES 
dE SoUZa, cPf: 414948492-91, Enferm./GETrd, MaT.: 58503123, 0,5 
diaria SiaNE dE oliVEira SoarES, cPf: 625500982-34, Enferm./GE-
Trd, MaT.: 54190853, 0,5 diaria, GaBriEl GaUllE araUJo BaTiSTa, 
cPf: 025309602-24, ag. admin./GETrd, MaT.: 5933238, 0,5 diaria  , Gi-
SElE dUarTE ValENTE, cPf: 674524772-00, ag. admin./GETrd, MaT.: 
594221, 0,5 diaria, cYNara foNSEca SalVador, cPf: 587434992-87, 
Enfermaira/GETrd, MaT.: 57233223, 0,5 diaria, aNdrE PiNHEiro GUr-
GEl fElicio, cPf: 773829862-68, Médico/GETrd, MaT.: 5925529, 0,5 
diaria e ElEN lUcE MarÇal ElMEScaNY da SilVa, cPf: 396291122-72, 
Enferm./GETrd, MaT.: 5860733, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 13 de  Maio de 2021.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 659446
Portaria Nº 376 de 24 de Maio  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 487796/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUTENÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS, ca-
liBraÇÃo E QUalificaÇÃo TErMica EM EQUiPaMENToS do Hcr dE 
SaNTarEM/Pa E HM dE alTaMira/Pa nos períodos de 07 a 18/06 e 22 a 
28/06/2021.
daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 18,0 diarias, caloS fariaS PacHE-
co, cPf: 243266232-68, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 577146671, 18,0 
diarias .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  24 de  Maio  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 659409
Portaria Nº 367 de 24 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 519739/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE NoS MUNiciPioS dE BENEVidES/Pa E 
MariTUBa/Pa nos dias 13 e 22/05/2021.
carloS aUGUSTo cUNHa liMa, cPf: 750343442-20, ag. art. Praticas/
coloG, MaT.: 572263471, 1,0 diaria
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  24 de  Maio  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 659403

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 294, de 24 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 andrezza cristina Gomes de Souza Mota – Matrícula 
5418207/2, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 217/2021 – M M ALVARENGA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
lTda – ME.
oBJETo: aquisição emergencial de Beliches para atender a necessidade de 
adequação das áreas de repouso dos profissionais de saúde da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna ( fHcGV),  por um 
período de 90 (noventa) dias.
ViGÊNcia: início em 24/05/2021 e término em 22/08/2021.
ProcESSo: 2021/383790
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 72/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 659544
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coNtrato
.

coNtrato Nº 217/2020
objeto: aquisição emergencial de beliches para atender a necessidade de 
adequação das áreas de repouso dos profissionais de saúde da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV
Valor: r$ 6.000,00 (SEiS Mil rEaiS)
data de assinatura: 25/05/2021
Vigência. início em 24/05/2021 e término em 22/08/2021.
dispensa n º 72/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: M. M alVarENGa coMÉrcio E SErViÇoS lTda - ME
Endereço: avenida conselheiro furtado, nº 638 – Batista campos.
BElÉM – Pará – cEP: 66025-160
Telefone: (91)3242-1515 / (91) 3081-9127
E-mail: vendas@mmalvarenga.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659542
coNtrato N° 226/2021

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: ciTSo coMÉrcio E SErViÇo iMPorTador dE iNforMáTica 
lTda
Endereço: rua amorim, 130 – Jardim canaã
São Paulo/SP
cEP: 04.382-190
Telefone: (11) 5567-7200
E-mail: licitacao@camasso.com.br
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659656

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 57/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos médi-
co-hospitalares para atender a demanda de atendimentos da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), conforme 
especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante 
do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido 
termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 659621
aViso de LicitaÇÃo

Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 50/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de fórmulas infantis para 
uso de lactantes e crianças internadas na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) por um período de 12 (doze) 
meses conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é 
parte integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições cons-
tantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 659191

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 79/2021
Valor: r$ 20.100,00 (ViNTE Mil E cEM rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’s para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.

Data de Ratificação: 18/05/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269, 0261, 0669
Plano interno - Pi 1040008288c
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
Nome: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100
Telefone: (091) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: mamed.protech@hotmail.com  - protech.adm@hotmail.com- pro-
technorte@protechmedical.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659556
disPeNsa Nº 78/2021

Valor: r$ 3.500,00 (TrÊS Mil E QUiNHENToS rEaiS
objeto: aquisição de Equipamento e oPME’S para autotrasnfusão para re-
alização de procedimento em paciente do SUS, na fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 21/05/20201
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte de recursos: 0103
origem do recurso: Estadual
Nome: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE lTda.
Endereço: Quintino Bocaíuva, 2301, sala 1014, cremação. Belém/Pa
cEP: 66045-315
Telefone: (91) 3212-0474
E-mail: bianca.gagliardi@biotech-rpv.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659449
disPeNsa Nº 76/2021

Valor: r$ 716,19 (SETEcENToS E dEZESSEiS rEaiS E dEZENoVE cEN-
TaVoS )
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 21/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte de recursos: 0103
origem do recurso: Estadual
Nome: E. TaMUSiNo E cia lTda.
Endereço: rUa SENador JoSÉ HENriQUE/ Ed. EMP. alfrEd. NoBEl Nº 
224/ ilHa do lEiTE
SalaS 501/502 rEcifE – PE
cEP: 50070-460
Telefone: (81) 3223-2470 e (81) 3223-2555
E-mail: veronica.cruz@tamussino.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 659258

.

.

aPostiLaMeNto
.

Portaria N° 289 de 24 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:
SUBSTiTUir o servidor MaTHEUS SaNTiaGo foNSEca – MaTrÍcUla 
6045532, pela servidora rEGiNa dE JESUS NUNES rodriGUES – MaTrÍ-
CULA (54195148), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 198/2021
EMPrESa: alciNo MaGalHÃES TorrES
oBJETo: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTEriaiS dE HiGiENE PESSoal 
Para SUPrir a NEcESSidadE da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPi-
Tal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa Por 90 diaS.
ViGÊNcia: 22/04/2021 a 21/07/2021
Processo original nº 2021/495130
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 59/2021
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 659386
Portaria N° 290 de 17 de Maio de 2021

 a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
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considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
 SUBSTiTUir o servidor MaTHEUS SaNTiaGo foNSEca – MaTrÍcUla 
6045532, pela servidora rEGiNa dE JESUS NUNES rodriGUES – MaTrÍ-
CULA (54195148), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 199/2021
EMPrESa: rEflEcTor coMErcial dE MaTEriaiS ElÉTricoS EirEli
oBJETo: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTEriaiS dE HiGiENE PESSoal 
Para SUPrir a NEcESSidadE da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPi-
Tal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa Por 90 diaS.
ViGÊNcia: 22/04/2021 a 21/07/2021
Processo original nº 2021/495190
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 59/2021
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE

Protocolo: 659388

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 117/2021/
FHcGV

ata de registro de Preços Nº 117/2021, 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: MEdicoNE ProJEToS E SolUÇÕES Para a iNdÚSTria E a 
SaÚdE lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 94.304.672/0001-34, inscrição Estadual nº 177/0109630, com sede na 
av. das indústrias – distrito industrial, cachoeirinha/rS, cEP: 94.930-230, 
telefone: (51) 3470-0800, e-mail: irubezrep@yahoo.com.br
 

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

29 Tubo em silicone nº 204, pacote 
com 15m.

MEdicoNE/ 
MEdicoNE 300 rolo r$ 87,45 r$ 26.235,00

Valor ToTal do loTE: r$ 26.235,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 26.235,00 (Vinte e seis mil, du-
zentos e trinta e cinco reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 659575
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 120/2021/

FHcGV
ata de registro de Preços Nº 120/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 38/2021/fHcGV, Processo nº 2021/45406, ho-
mologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 13/05/2021.
OBJETO: Aquisição eventual de Patch de Pericárdio inorgânico, cancelados 
no Pregão Eletrônico nº 93/2020 para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro ci-
rúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fHcGV).
 ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Pass. Bom Sossego, n° 20 – cen-
tro, ananindeua/Pa, e-mail: licitacao_sim@guilberfarma.com
 

loTE iV

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

02

Patch inorgânico estéril de 
Tereftalato de Polietileno oU 

dacron, para uso em cirurgias 
cardíacas de aneurismas de 

aorta ou reforço de suturas no 
músculo do coração e de grau 
médico. Tamanho aproximado 
de 15cm x15cm oU 15x30cm.

BioMEdical/
BioMEdical 150 UNd r$ 348,00 r$ 52.200,00

Valor ToTal do loTE: r$ 52.200,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil 
e duzentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 659632
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 130/2021/

FHcGV
ata de registro de Preços Nº 130/2021, 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: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Pass. Bom Sossego, n° 20 – cen-
tro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-245, e-mail: licitacao_sim@guilberfar-
ma.com

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

28

cateter duplo lúmen para 
cateterização de veia 

cava superior, esteriliza-
do em óxido de etileno, 

contendo fio guia com kit 
introdutor. 7f (adulto)

BioMEdical/
BioMEdical 2.500 UNd r$ 82,97 r$ 207.425,00

Valor ToTal: r$ 207.425,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 207.425,00 (duzentos e sete mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 659601
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 123/2021/

FHcGV
ata de registro de Preços Nº 123/2021, 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: BoYNToN iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 92.629.658/0001-85, inscri-
ção Estadual nº 096/2056731, com sede na av. carlos Gomes, 141/1101 - 
auxiliadora, Porto alegre/rS, cEP: 90.480-003, Telefone: (51) 2121-5721, 
e-mail: camila@boyton.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

16
Prótese de nitinol de 
oclusão vascular e 

sistema de liberação

cEra/
lifETEcH 30 UNd r$ 11.499,00 r$ 344.970,00

18
Prótese de nitinol 

para ciV e sistema de 
liberação

cEra/KoNar-Mf
lifETEcH 60 UNd r$ 32.330,50 r$ 1.939.830,00

Valor ToTal doS iTENS: r$ 2.284.800,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 2.284.800,00 (dois milhões, du-
zentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 659590
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 116/2021/

FHcGV
ata de registro de Preços Nº 116/2021, 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: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Pass. Bom Sossego, n° 20 – cen-
tro, ananindeua/Pa, e-mail: licitacao_sim@guilberfarma.com

loTE iV

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

02

Patch inorgânico estéril de 
Tereftalato de Polietileno oU 

dacron, para uso em cirurgias 
cardíacas de aneurismas de 

aorta ou reforço de suturas no 
músculo do coração e de grau 
médico. Tamanho aproximado 
de 15cm x15cm oU 15x30cm.

BioMEdical/
BioMEdical 150 UNd r$ 348,00 r$ 52.200,00

Valor ToTal do loTE: r$ 52.200,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil 
e duzentos reais).dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 659679
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 257 de 24 de Maio de 2021
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o SEcrETário adJUNTo E 
rESolVEr dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na cidadE dE 
BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
MarcEla rodriGUES doS SaNToS – Mat. 63077998-3, dirETora
Nº 4.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 25 À 29/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 258 de 24 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora dESTE HoSPiTal rEGioNal Para 
ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o SEcrETário adJUNTo E rESolVEr dE-
MaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na cidadE dE BElÉM - Pa
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 4.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 25 À 29/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 659670
Portaria Nº 252 de 21 de Maio de 2021

oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 15/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 253 de 21 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 16 À 17/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 255 de 21 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa 
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 19 À 20/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 254 de 21 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 18/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 256 de 21 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.

oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 21/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 251 de 21 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 13 À 14/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 659129

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 042 de 20 de Maio de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 2016/286798 e 2016/187749. 
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 838, de 06 de Novembro de 2019, que 
designou a Comissão Permanente de Sindicância do Hospital Regional de 
Salinópolis,
RESOLVE I- Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma 
do art. 199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servi-
dores: criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, Mf nº 57174941-1, 
EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo, Mf nº 5808987-
2, e EliUdY da SilVa BraNdÃo, agente administrativo, Mf nº 5913561-1 
para sob a presidência do primeiro, apurar as circunstâncias que levaram 
ao presente fato, conforme art. 199 do rJU/94-Pa.
ii- a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 659678
Portaria Nº 043/2021-dir/Hrs de 24 de Maio de 2021

a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG, de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021, e;
 coNSidEraNdo o art. 18, i, da lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 
qual se refere à fase preparatória do processo licitatório, que é caracteriza-
da pelo planejamento, o qual deve compreender, dentre outros elementos, 
o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de referência;
coNSidEraNdo o previsto nos incisos i e ii, do art. 8º, do decreto Esta-
dual nº 534/2020, que trata da regulamentação da licitação, na modalida-
de pregão, na forma eletrônica;
coNSidEraNdo a instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017 que 
dispõe, com fulcro no inciso iii, art. 21, sobre o procedimento de de-
signação formal da Equipe de Planejamento da contratação (EPc) pela 
autoridade competente, para a condução dos trabalhos de elaboração do 
planejamento de contratação;
CONSIDERANDO os Documentos de Oficialização de Demanda (DOD), 
constantes dos autos do processo nº 2021/516651;
rESolVE:
Art. 1º Aprovar os Documentos de Oficialização de Demanda (DOD), cons-
tantes do Processo Nº 2021/516651.
art. 2º designar os servidores abaixo relacionados para compor a equipe 
de Planejamento para a contratação de empresa especializada no forneci-
mento de material técnico hospitalar, com o escopo de atender às necessi-
dades deste Hospital regional de Salinópolis/SESPa, pelo período de doze 
(12) meses, sob a coordenação do primeiro:

SErVidor carGo/fUNÇÃo claSSificaÇÃo MaTrÍcUla

Mayara Thayse de oliveira Pimentel Enfermeira/coordenação de 
Enfermagem integrante demandante 5855688-1

Jetsemani de araújo ribeiro Enfermeiro integrante demandante 5955687-1
Patricia Souza corrêa Enfermeira integrante demandante 5687519-1

amarildo Bulhões da Silva Téc. de Enfermagem integrante demandante 57206325-1
Mizinara figueiredo Téc. de Enfermagem integrante demandante 57206355-1

Maria Karem dos Santos fernandes administradora/Gestão de 
contratos integrante administrativo 57211829-2
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Parágrafo único - as atribuições da Equipe de Planejamento da contratação 
se referem à elaboração dos artefatos de planejamento, quais sejam: Estu-
do Técnico Preliminar (ETP) e Termo de referência (Tr).
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerrar-
se-á com a publicação do resultado de julgamento após adjudicação e 
homologação do certame licitatório.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 24 de Maio de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 659683

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria N° 064 de 21 de Maio de 2021
 o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/533703 - PaE;
 rESolVE:
 dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ, id. funcional nº 51855836/3, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 044/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará, Processo nº 2020/360928. 
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 21 de Maio de 2021.
 adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

 Portaria N° 65 de 21 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são delegadas e através do Decreto publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 34.368 de 09 de outubro de 2020;
considerando os termos do Processo nº 2021/86508 do PaE;
rESolVE:
cEdEr no que dispõe o decreto nº 795 de 29 de Maio de 2020, publicado 
no doE 34.240 de 01.06.2020, a servidora ocila do Socorro aZEVE-
do SilVa Matricula 2030985/1, ocupante do cargo de Técnico de Estrada 
nesta SETraN, para exercer a função comissionada na PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE caSTaNHal, com prazo de até 02 (dois) anos, a contar de 
01.02.2021, com ônus para o Órgão cessionário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 21 de Maio de 2021.
 adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 659576

.

.

errata
.

errata ao editaL
Modalidade: concorrência
Número: n.º 017/2021.
oBJETo: Pavimentação da Pa-380, trecho: Entr. Br-316 (Vila Quatro Bo-
cas) / Entr. Pa-324, com extensão de 8,00 Km, na região de integração 
caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que no Edital da licitação em re-
ferência, na página 7, no item 7.3.1.2.1, no Quadro de parcelas de maior 
relevância, item 02 – imprimação,
onde se lê:
Na unidade em m3 (metro cúbico).
Leia se:
Na unidade em m2 (metro quadrado).
a Errata encontra-se a disposição dos interessados na sala da cPl/SE-
TraN, ficam inalteradas as demais informações dos referidos Editais, hora 
e local do certame.
Belém, 25 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 659378

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo 
coNtratUaL

ProcESSo Nº 2019/556880 aNEXo N°: 2021/134067
Nº do coNTraTo: 15/2020
JUSTificaTiVa: decorrente da solicitação feita pela contratada, motivado 
pelo interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente aco-
lhida e autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com funda-
mento no art. 57, § 1º, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 07/04/2021  TÉrM. ViG.: 04/08/2021
PraZo: 120 (cento e oitenta) dias

dadoS da coNTraTada:
daTa da aSSiNaTUra: 21/05/2021
coNTraTada: SPE ENGENHaria lTda
cNPJ: 04.125.333./0001-06
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 659487

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 002/2021
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de 15 retroescava-
deiras
orÇaMENTo:
Unidade orçamentaria: 29101
Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 06101000000
daTa dE aBErTUra: 09/06/2021.
Hora: 10:00 hora local.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Belém, 24 de maio de 2021.
Thayana araujo Guimaraes
Pregoeira – SETraN

Protocolo: 659301

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 013/2021  Processo nº 2021/105136
Valor Total: r$ 2.815.331,08 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, tre-
zentos e trinta e um reais e oito centavos).
objeto: implantação de 19 pontes de concreto armado nas estradas de 
zona rural, na região Tupã extensão 7,00m largura 5,00m  coordenadas  
7º17’31.20”S; 49º43’02.90”W, região Tupã  extensão 7,00m  largura 
5,00m  coordenadas 7º16’20.08”S; 49º47’33.09”W, região Tupã  exten-
são 7,00m  largura 5,00m  coordenadas 7º15’02.02”S; 49º48’15.30”W, 
região Tupã  extensão 7,00m  largura 5,00m  coordenadas  7º11’55.03”S; 
49º51’06.07”W, região Tupã  extensão 7,00m  largura 5,00m  coordena-
das  7º18’25’.08”S; 49º51’42.06”W, região Tupã  extensão 7,00m  largura 
5,00m  coordenadas  7º18’55.05”S; 49º50’04.05”W, região Tupã  exten-
são 7,00m  largura 5,00m  coordenadas  7º14’50.07”S; 49º48’57.08”W, 
região duitá extensão 7,00m  largura 5,00m  coordenadas 7º15’09.02”S; 
49º07’34.07”W, região duitá extensão 7,00m  largura 5,00m  coordena-
das 7º16’16.00”S; 49º46’06.08”W, região duitá extensão 7,00m  largura 
5,00m  coordenadas 7º16’09.06”S; 49º48’56.08”W, região Mata azul ex-
tensão 7,00m  largura 5,00m coordenadas 7º12’54,07”S; 49º35’28.03””W, 
região Betel/Escalada extensão 7,00m  largura 5,00m 7º19’00.01”S; 
49º41’32.08”W, região Betel/Escalada extensão 7,00m  largura 5,00m 
7º17’31.02”S 49º43’02.00”W, região Betel/Escalada extensão 7,00m  lar-
gura 5,00m 7º14’01.01”S 49º34’02.02”W, região Betel/Escalada exten-
são 7,00m  largura 5,00m 7º08’50.07”S 49º22’35.09”W, região Betel/
Escalada extensão 7,00m largura 5,00m 7º16’51.05”S 49º53’07.32”W, 
região Betel/Escalada extensão 7,00m  largura 5,00m 7º05’17.03”S 
49º15’34.06”W, região Betel/Escalada extensão 7,00m  largura 5,00m 
7º14’50.16”S 49º48’57.06”W região Betel/Escalada extensão 7,00m  lar-
gura 5,00m 7º08’52.08”S 49º22’39.02”W totalizando  uma medida de 133 
metros, no município de rio Maria/Pa.
data de assinatura: 24/05/2021  Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 24/05/2021 T. Vig.: 18/01/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206cPoN13rM; ação detalhada: 267916.
coNTraTado:
Pers: Jurídica  cNPJ: 04.144.176/0001-78  Nome: MUNicÍPio dE rio Ma-
ria/Pa.  logradouro: av. rio Maria, nº 660 cEP: 68.530-000  Bairro: cen-
tro  cidade: rio Maria  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 659510

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de 
HaBiLitaÇÃo

Modalidade: concorrência
Número: n.º 008/2021.
oBJETo: Serviços de implantação de acostamento e restauração do pavi-
mento da Pa-318, trecho: Entronc. Pa-136 (curuçá) / Praia de Marudá, na 
região de integração do Guamá, sob a Jurisdição do 1° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
f.a.S. dE carValHo SErViÇoS TÉcNicoS EirEli, Via Pará coNSTrU-
Tora lTda, carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a., coNS-
TrUTora lorENZoNi lTda, d fáTiMa coNSTrUTora lTda, TSc iNfra-
ESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, cfa coNST. TErraP. E PaViMEN-
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TaÇÃo lTda, J a coNSTrUÇÃo ciVil EirEli, laca ENGENHaria lTda, 
NG – ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda, HB20 coBSTrUÇÕES EirEli, 
dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, coNSTrUTora JUMBo lTda 
e arf coNSTrUÇÕES E ENGENHaria EirEli, foram consideradas habili-
tadas, e as empresas cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda, fÊNiX lo-
GÍSTica coMÉrc. E loc. dE MáQUiNaS EirEli e TErcoN coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS EirEli foram consideradas iNaBiliTadaS. a partir da data 
desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação 
encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão Permanen-
te de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar 
– Souza – Belém/Pa.
Belém, 24 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 659500

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta da 
Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao Processo 
nº 2021/120606 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 004/2021- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para o fornecimento de Materiais de consumo de Expediente, descartá-
veis, Higiene e limpeza, o qual visa atender a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota 
de Empenho em favor das seguintes empresas:
1-loTE 1 – Material de Expediente/descartável a empresa ESTaÇÃo co-
MÉrcio dE MaTErial dE EXPEdiENTE EirEli- ESTaÇÃo coMErcio E 
SErViÇoS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 19.321.144/0001-78, com sede 
na cidade Nova iV, Travessa WE 38, nº 131, Bairro: cidade Nova, cEP: 
67.133-210, fones: (91) 3207-1429/98561-9942, e-mail: licitacao@esta-
caocomercio.com.br , município de ananindeua, estado do Pará, pelo valor 
global do LOTE a importância de R$17.685,02 (dezessete mil, seiscentos e 
oitenta e cinco reais e dois centavos).
2-loTE 2 – Material de Higiene e limpeza a empresa PaPEl E cia Pro-
dUToS dE PaPElariaS EirEli- PaPEl & cia, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 19.518.277/0001-39, com sede na avenida duque de caxias, nº 1197, 
letra a, Bairro: Marco, cEP: 66.093-029, fones: (91)3216-0106/98171-
0141, e-mail: papelcia@globo.com , município de Belém, estado do Pará, 
pelo valor global do LOTE a importância de R$114.819,00(cento e quatorze 
mil, oitocentos e dezenove reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 24 de maio de 2021.
  aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente da cPH

Protocolo: 659133

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 337/2021 – arcoN-Pa, de 24 de Maio de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN – Pa, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 2006;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor João Jorge da Silva, matrícula 5947400/1 da 
PorTaria Nº 324/2021 de 18/05/2021, publicada em 19/05/2021, no 
Diário Oficial nº 34.588 por, Marilza da Silva Guerra Paraense, Matrícula 
57173518/1.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTa-
do do Pará, 24 dE Maio dE 2021.
EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN/Pa

Protocolo: 659210

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 48/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2020-sedaP

EMENda: 21dEMP00120 – dEP. rENilcE NicodEMoS
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra- item 58, 
na quantidade de 02(dois) BarcoS EM alUMÍNio rEBiTado ou superior.
Valor: r$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais)dotação orça-
mentária: Projeto atividade: 8705; fonte de recursos: 0301; Natureza da 
despesa: 449052; funcional Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 21/05/2021
Vigência: 25/05/2021 a 24/05/2022
contratado: d. f. fErrEira, coMÉrcio E SErViÇoS EirElli - EPP
Endereço: avenida Pedro alvares cabral, n° 1011-fundos, Marambaia, Be-
lém-Pa - cEP: 66.615-860
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 659405

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 197/2021 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: fábio andré Tourão
carGo/fUNÇÃo: Técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MaTricUla: 5899478
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo a: Portel/Pa
oBJETiVo: realizar Visita técnica em áreas propícias para a Piscicultura 
no município.
PErÍodo: 28/05 a 02/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 198/2021 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário(a): átila Santos Brandão
carGo/fUNÇÃo: Técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MaTricUla: 57210925
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo a: Portel/Pa
oBJETiVo: auxiliar a Secretaria de Pesca e aquicultura do município no 
planejamento das atividades e visita técnica em áreas propícias para Pis-
cicultura.
PErÍodo: 28/05 a 02/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 199/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): Marcia de Pádua Bastos Tagore.
carGo: Eng.ª agr.ª
MaT. fUNcioNal: 3179729
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tomé açu/Pa
oBJETiVo: realizar ação Emergencial da Pimenta do reino no controle da 
Salmonela.
PErÍodo 27 a 28/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: Timara Miranda

Portaria Nº 202/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: arlindo lima Paiva
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 12130
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Tomé açu/Pa
oBJETiVo: conduzir a servidora que irá realizar ação Emergencial da Pi-
menta do reino no controle da Salmonela.
PErÍodo 27 a 28/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 659595
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria iterPa Nº 693, de 24 de Maio de 2021.
o PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Para - iTErPa, usando das 
atribuições que lhe confere o artigo 5º letra “K”, da lei nº 4.584, de 08 de 
outubro de 1975, e
considerando que o instituto de Terras do Pará - iTErPa tem por missão 
executar a política agrária do Estado em tudo quanto se referir às suas 
terras públicas
Considerando a necessidade de conferir maior eficiência e eficácia às ações 
inerentes à missão do instituto, de administrar o patrimônio fundiário es-
tadual como condição para a promoção do desenvolvimento do Estado em 
bases sustentáveis;
considerando que foram expedidos Termos de Permutas, nos Termos da lei 
Estadual n°. 8.878/2019, regulamentada pelo decreto Estadual 1190/2020, 
em nome de colorado Empreendimentos Sustentável ltda (processo n°. 
554636/2018); colorado Empreendimentos Sustentáveis ltda (processo 
n°. 554616/2018); felipe Tulemeiro (processo n°. 403048/2018); Marlene 
Maria Gonzatto (processo n°. 437954/2018); rafel dutra dacroce (proces-
so n°. 422972/2018); Walter Erno rempel (processo n°. 401478/2018); 
Murilo Bruno Bizon (Processo n°. 437912/2018); e Marcio luis Staudt (Pro-
cesso n°.437939/2018)
considerando que o instituto de desenvolvimento florestal do Pará – idE-
flor, mediante os ofícios n°. 39/2020 – ProJUr/GaB/idEflor-Bio e n°. 
552/2020 – ProJUr/GaB/idEflor-Bio informou ao iTErPa que as áreas 
Tituladas, originarias dos processos mencionados acima, estão inseridas na 
Unidade de conservação floresta Estadual ParU– floTa ParU
considerando que o instituto de Terra do Pará – iTErPa, após provocação do 
instituto de desenvolvimento florestal do Pará – idEflor, instaurou pro-
cedimento interno, nos autos do processo administrativo n°.2021/493599, 
acarretando na confirmação das sobreposições das áreas regularizadas à 
Unidade de conservação floresta Estadual ParU– floTa ParU
considerando que cabe a administração Pública rever seus próprios atos, 
em obediência ao princípio da autotutela, nos termos das Sumulas 473 – 
STf e 346 STf
Por fim, considerando que o princípio da autotutela, nos termos das Sumu-
las 473 – STf e 346 STf, deve obediência ao princípio processual constitu-
cional do devido processo legal.
resolve:
Art. 1°. Intimar/notificar os interessados relacionados abaixo para, queren-
do, manifestem-se, no prazo de 15 dias, a conta da publicação deste expe-
diente, nos autos do processo administrativo n°. 2021/493599 – iTErPa.
• Colorado Empreendimentos Sustentável Ltda (processo n°. 554636/2018);
• Colorado Empreendimentos Sustentáveis Ltda (processo n°. 
554616/2018);
• Felipe Tumeleiro (processo n°. 403048/2018)
• Marlene Maria Gonzatto (processo n°. 437954/2018);
• Rafel Dutra Dacroce (processo n°. 422972/2018);
• Walter Erno Rempel (processo n°. 401478/2018);
• Murilo Bruno Bizon (Processo n°. 437912/2018) e ;
• Marcio Luis Staudt (Processo n°.437939/2018)
art. 2° Esta normativa entra em vigor na data de sua publicação
Bruno Kono
Presidente

Protocolo: 659474
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2008/550665 aNToNio SilVa dE JESUS SÍTio TriBoQUi 25ha44a97ca iGaraPÉ-aÇU 605

2008/521225 MiGUEl MoNTEiro do 
aMaral

SÍTio o raNcHiNHo 
da SaUdadE 0ha75a72ca iGaraPÉ-aÇU 606

Belém (Pa), 24.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 659447
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2017/186014 dailSoN doS 
SaNToS MiraNda SÍTio SaNTa Maria 57,1405ha MoJU 611/2021

2017/187158 SilaS MoUra 
SaldaNHa SÍTio doiS irMÃoS 28,0743ha “ 612/2021

2017/183448
Maria BENEdiTa 

dE oliVEira 
BENdElaK

SÍTio dEUS E 
coNoSco 53,9003ha “ 613/2021

2017/303304
JoÃo BaTiSTa 

liMa do NaSci-
MENTo

SÍTio Boa ESPE-
raNÇa 5,6713ha “ 614/2021

2017/186760 adaUTo SoarES 
rocHa SÍTio SÃo caETaNo 4,8657ha “ 615/2021

2017/186447 aNToNio caNTÃo 
MarTiNS SÍTio fÉ EM dEUS 12,00182ha “ 616/2021

2017/187396
raiMUNdo 

dE carValHo 
TiBUrcio

SÍTio BoM JESUS 16,6832ha “ 617/2021

2017/303259 EliZEU ViaNa SÍTio NoVa Vida 56,2513ha “ 618/2021
2017/184063 iSac daS SilVa SÍTio fÉ EM dEUS 83,9319ha “ 619/2021

2017/183517 GErSoN GoNÇal-
VES MENEZES SÍTio NoVo 14,9965ha “ 620/2021

2017/183875 JoNaS dE SoUSa 
SilVa

SÍTio SÃo fraNciS-
co dE aSSiS 56,7811ha “ 621/2021

2017/186442 ESTErliTa da 
coSTa MiraNda SÍTio fÉ EM dEUS 14,055ha “ 622/2021

2017/184194 dUlciNEia SilVa 
coSTa SÍTio SaNTa Maria 37,5069ha “ 623/2021

2017/183278 oSValdiNo al-
VES dE MiraNda SÍTio SaNTa Maria 23,2557ha “ 624/2021

2017/183430 JoSÉ BaTiSTa 
araUJo SÍTio BoM JESUS 22,5086ha “ 625/2021

2017/183693 JEo doS SaNToS 
coSTa SÍTio fÉ EM dEUS 19,9452ha “ 626/2021

2017/183667 JEMErSoN Mi-
raNda da SilVa SÍTio J.M 13,2707ha “ 627/2021

2017/185019 MirlENE Mar-
TiNS MoUra SÍTio MarTiNS 20,8560ha ” 628/2021

2017/186408 aNToNio NEVES 
caldaS

SÍTio laGo coM-
Prido 98,6578ha “ 629/2021

2017/303394
aGaPiTo 

MEdEiroS doS 
SaNToS

SÍTio SalMo 27 1,1704ha “ 630/2021

2017/186571 alESSaNdro 
corrEa SÍTio aGaPE 2,0220ha “ 631/2021

2017/183561
MaNoEl raiMUN-

do fErrEira 
GoMES

SÍTio SÃo raiMUNdo 37,2600ha “ 632/2021

2017/184628 Maria lEoNTiNa 
corrEa SÍTio SaNTa roSa 30,3190ha “ 633/2021

2017/184724 claUdiaNo Bor-
GES PErEira SÍTio BaiaNo 86,9496ha “ 634/2021

2017/187505 JoÃo NilSoN 
Maia TiBUrcio SÍTio MaraVilHa 67,9420ha “ 635/2021

2017/183451 JoSÉ crUZ da 
coSTa SÍTio SÃo JoSÉ 61,4696ha “ 636/2021

2017/303331 JoZENilSoN doS 
SaNToS MiraNda SÍTio SaNTa Maria 45,0750ha “ 637/2021

2017/184064 EfraiM TriNda-
dE lira SÍTio BoM JESUS 62,0514ha “ 638/2021

2017/183469 JoZiNEl TENorio 
SaNcHES SÍTio dEUS É aMor 54,3008ha “ 639/2021

2017/259977 lUcaS fariaS 
caldaS SÍTio fariaS 76,1359ha “ 640/2021

2017/186413 aNToNio BaTiSTa 
do NaSciMENTo

SÍTio SaNTo 
aNToNio 26,1422ha “ 641/2021

2017/186460 EriNaldo car-
doSo BarBoSa SÍTio fÉ EM dEUS 25,4200ha “ 642/2021

2017/186158
fraNciSca dE 
PaUla da SilVa 

NaSciMENTo
SÍTio SÃo JoSÉ 26,6868ha “ 643/2021

2017/186547 alTiNa lira da 
SilVa

SÍTio SÃo fraN-
ciSco 13,0710ha “ 644/2021

2017/183288 PaUlo cESar 
liMa riBEiro

SÍTio SÃo fraN-
ciSco 87,9660ha “ 645/2021

2017/187232 roSa HElENa 
Maia TiBUrcio SÍTio dEUS ProVEra 79,2834ha “ 646/2021

2017/185138 WalTEr SoarES 
diaS SÍTio MoNTE SiNai 94,7893ha “ 647/2021

2017/186142 EdiValdo SilVa 
BarBoSa SÍTio coBra 79,1889ha “ 648/2021

2017/185132 MiGUEl MiraNda 
NaUS

SÍTio SaNTa JoaNa 
darc 85,211ha “ 649/2021
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2017/185955 dioNETTE coSTa 
MENdES SÍTio laGo GraNdE 41,8873ha “ 650/2021

2017/186452 aNToNia Maria 
da SilVa coSTa SÍTio fÉ EM dEUS 26,9963ha ” 651/2021

2017/187253 raiMUNdo riBEi-
ro loPES SÍTio SÃo raiMUNdo 49,4382ha “ 652/2021

2017/186488 ESdra coSTa 
caldaS SÍTio caldaS 86,2217ha “ 653/2021

2017/187319
raiMUNdo 

NoNaTo alMEida 
ValENTE

SÍTiUo SÃo rai-
MUNdo 34,4475ha “ 654/2021

2006/333414 ariNo BarroSo SÍTio MoNTE alEGrE 16,9077ha “ 655/2021

2017/184910 NEMiaS PaNToJa 
SaNToS SÍTio UMariZal 26,8993ha “ 656/2021

2017/184832 odalEia Mi-
raNda SÍTio fÉ EM dEUS 35,3761ha “ 657/2021

2017/303237 aldENor doS 
SaNToS loPES SÍTio dEUS ProVEra 12,1201ha “ 658/2021

2017/183435
JoSÉ lENilSoN 
doS SaNToS 

riBEiro
SÍTio SÃo JoSÉ 13,1012ha “ 659/2021

2017/183857 iSadiNa Maria 
JoSÉ SoarES SÍTio SaNTa Maria 46,5263ha “ 660/2021

2017/183921 ElSoN alMEida 
ViaNa SÍTio dEUS ProVEra 31,1522ha “ 661/2021

2017/186120 Eli da coSTa 
SaNToS SÍTio SaNToS 33,3340ha “ 662/2021

2017/183883 ElSoN da SilVa 
BarBoSa SÍTio VENTUra 90,4477ha “ 663/2021

2017/186096 coNSTaNcia 
PaNToJa SÍTio PÍrES 24,5960ha “ 664/2021

2017/183303 claUdio rodri-
GUES GUiMarÃES SÍTio doiS irMÃoS 37,0478ha “ 665/2021

2017/186165 EZEriEl PiNHEi-
ro SoUZa SÍTio PiNHEiro 18,7045ha “ 666/2021

2017/187270
raiMUNdo 

NoNaTo da SilVa 
NaSciMENTo

SÍTio SÃo raiMUNdo 25,3133ha “ 667/2021

2017/303137 lUiS carloS 
cardoSo loPES SÍTio BoM JESUS 27,6042ha “ 668/2021

2017/303131 liaci PaNToJa 
rodriGUES SÍTio NoVa Vida 32,2756ha “ 669/2021

2017/303122 lEia MoUra 
SaldaNHa SÍTio dEUS ProVEra 15,7072ha “ 670/2021

2017/303142 SaMariTaNa doS 
SaNToS coSTa SÍTio BoM JESUS 48,7580ha “ 671/2021

2017/184124 GiZEli NoGUEira 
coSTa SÍTio aPEÍ 14,3678ha “ 672/2021

2017/303116
ValdiNEY do 
NaSciMENTo 

SoUSa
SÍTio SaTUrNiNo 25,4010ha “ 673/2021

2017/187210 SaliSMar lEiTE 
coTa SÍTio MoNTE MorEá 21,728ha “ 674/2021

2017/187096 VaNda dE Mora-
ES dUarTE

SÍTio daS aMEi-
XEiraS 13,037ha “ 675/12021

2017/187297
raiMUNdo 

NoNaTo MoraES 
dUarTE

SÍTio caNaÃ 06,6019ha “ 676/2021

2017/185165 Mário da SilVa 
MENEZES SÍTio NoVa Vida 20,3488ha “ 677/2021

2017/183859 MaNoEl dE al-
MEida MiraNda SÍTio iGaraPÉ SEco  50,496ha “ 678/2021

2017/184125 MariNaldo doS 
SaNToS SÍTio BoM SoSSEGo 10,306ha “ 679/2021

2017/184611 Maria lUiZa 
SErrÃo da SilVa SÍTio SaNTa Maria 38,9702ha “ 680/2021

2017/183756 MaNoEl doS 
SaNToS oliVEira SÍTio BoM fUTUro 06,936ha “ 681/2021

2017/184660
Maria HElENa 
doS SaNToS 

riBEiro

SÍTio SaNTo 
aNToNio 83,6080ha “ 682/2021

2017/184030 EliEl SErrÃo 
PaNToJa SÍTio fÉ EM dEUS 43,8280ha “ 683/2021

2017/303277
fáBio JUNior 
BaliEiro doS 

SaNToS
SÍTio BoM JESUS 54,4973ha “ 684/2021

2017/183546 JEoVa doS 
SaNToS SÍTio BoM JESUS 06,8621ha “ 685/2021

2017/184465
WilMa do 

Socorro NaSci-
MENTo TiBUrcio

SÍTio fÉ EM dEUS 08,1322ha “ 686/2021

Belém(Pa), 24/05/20201
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 659440

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0604/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o Memº 005/21, de 20.05.2021–daf
r E S o l V E
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30(trin-
ta)dias de  licença  Prêmio à servidora, SaNdra roSEMarY PErEira 
dE SoUZa NErY , matrícula nº 5214670/4, diretora de administração e 
finanças/daf, no período de 21.06.2021 a 20.07.2021, correspondente 
ao aquisitivo de 01.10.2013 a 30.09.2016, deferido através do processo 
nº 2019/383330
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
PresidenteGabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, 
em 20 de maio de 2021.

Protocolo: 659465

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0688 /2021  de  24/05/2021
Prazo de aplicação(em dias)30
Prazo de prestação de contas(em dias)15
Servidor :
-3167-577/1-Arnaldo Corrêa de Castro-Ofic.Administrativo
-33.90.30 / r$  3.000,00
-33.90.36 / r$ 1.500,00
ToTal=  r$ 4.500,00
Município : Belém/Pa
ordenador : Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
 

Protocolo: 659369

.

.

diÁria
.

ProrroGaÇÃo de diÁrias
Portaria Nº689 de 24.05.2021.

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Marituba
Periodo: 25.05 a 23.06.2021(14,5)diárias
Servidores:
5946.312/1-rizia Simone da Silva rodrigues-Secretária
5723.2379/1-Eliana Nobre da Silva- assist.administrativo
5719.4776/1-Elias frota Santos-Motorista
5956162/1-Wladimir Bastos Pamplona- assist.administrativo
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 659681

torNar seM eFeito
.

o iNstitUto de terras do ParÁ-iterPa, VEM aTraVÉS do PrE-
SENTE iNSTrUMENTo TorNar SEM EfEiTo o EXTraTo do coNTraTo 
Nº 011/2021, firMado coM a EMPrESa EMBraToP GEo TEcNoloGiaS 
lTda, QUE TraTa dE SErViÇo dE locaÇÃo dE EQUiPaMENTo GNSS 
rTK, cNPJ: 03.497.158/0001-07, PUBlicado No doE Nº 34.592 dE 
24/05/2021, ProTocolo dE PUBlicaÇÃo Nº 658750, EM VirTUdE dE 
diSTraTo coNTraTUal Por ParTE da coNTraTada, daTa: 21/05/2021 
– BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS– PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 659223

oUtras MatÉrias
.

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 100102644/2020  iVo riBEiro 
aGUiar

faZENda 
ParaiSo 101,8523 rodoVia liNHarES 

dE PaiVa, KM 27
SÃo fÉliX do 

XiNGU

2 090202403/2020 fErNaNdo UrBaNo 
dE SoUSa

faZENda 
SaNTa crUZ 247,3481 rodoVia Pa- 279, 

KM 07
SÃo fÉliX do 

XiNGU

3 090202396/2020 ValdiroN aParE-
cido BUENo

JoQUEY 
clUBE do 

XiNGU
4,6039 rodoVia Pa- 279, 

KM 07
SÃo fÉliX do 

XiNGU
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4 090202393/2020 Maria dE loUrdES 
oliVEira

cHácara 3 
irMÃoS 5,262 rodoVia Pa- 279, 

KM 08
SÃo fÉliX do 

XiNGU

5 2012/576015 laUro fErraZ 
HoffMaNN

faZENda 
PÉrola 1.299,0288 raMal PiNdoraMa 

KM 46 TailÂNdia

6 2019/451589 ricardo coSTa 
caValari

faZENda 
dUaS MENi-

NaS
1.495,44 ESTrada da riBEi-

ra KM 27
iPiXUNa do 

Pará

7 2018/90735 fErNÃo VillEla 
ZaNcaNEr

faZENda 
SiMoNE 1.494,5687

ESTrada ViciNal 
da BradESco, 

KM 100
ParaGoMiNaS

8 2017/290944 Elci GUMiEr da 
SilVa

SÍTio cacHo-
Eira 265,5500 ViciNal do 7; KM 5 SÃo fÉliX do 

XiNGU

9 090202387/2020 aGNEl aNSElMo dE 
SoUZa

cHácara 
SaNTo 

aNTÔNio
20,0714 Pa 279 - KM 07 SÃo fÉliX do 

XiNGU

10 2017/290892 rodriGo cHaN-
Tall GUMiEr SilVa

SÍTio SaNTa 
Maria 214,4317 ViciNal do 7; KM 5 SÃo fÉliX do 

XiNGU

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação des-
te Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não ha-
vendo contestação, será dada continuidade a tramitação do(s) processo(s) 
visando a concretização da regularização fundiária do(s) requerente(s).
Belém(Pa), 24.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 659439
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2014/566639 GiLBerto risciNHo 
Bastos FaZeNda iPiraNGa 1.116ha.32a.

75ca
iPiXUNa do 

ParÁ 692/2021

Belém (Pa), 24.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 659721
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº2545/2021 – adeParÁ, de 21 de Maio de 2021.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 201 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
CONSIDERANDO a instauração de Sindicância através da PORTARIA Nº 
1640/2021 - adEPará, de 15/04/2021, publicada no doE nº 34.561, de 
23/04/2021, referente aos atos e fatos referente ao processo nº.2021/178491.
coNSidEraNdo: o memorando nº 035/2021 – datado de 19/05/2021, do 
Presidente da Comissão de Sindicância, no qual solicita a prorrogação de 
prazo do processo supracitado,
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, § único da lei nº 5.810/94-rJU, 
que deixa critério da administração a prorrogação do prazo da Sindicância 
por mais 30 (trinta) dias.
coNSidEraNdo: considerando a complexidade do fato e o prazo diminuto 
para a conclusão dos trabalhos desenvolvidos pela comissão sindicante.
rESolVE:
i - ProrroGar o prazo para a conclusão dos trabalhos desta comissão, 
por mais 30 (trinta) dias, instituída pela portaria supracitada, a contar da 
data subsequente ao termo final do último prazo então concedido, com 
base no artigo 201, parágrafo único da lei nº 5.810/94.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo-diretor-Geral

Protocolo: 659425
Portaria Nº 2531/2021- adeParÁ, de 24 de Maio de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTa-
do do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art.22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021/534738, o de acordo da dG e o que deter-
mina o art. 49, da lei no 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr o(a) servidor(a) faBio roGErio rEiS dE liMa, matrícula nº 
54186991/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, da GEr de 
Paragominas/UlSa ipixuna do Pará para GEr de Paragominas/UlSa aurora 
do Pará, a contar d a data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 659580

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº2554 / 2021 – adePara, de 24 de Maio de 2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 83, da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de suas 
respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a ProrroGaÇÃo dE licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, 
aos servidores relacionados abaixo:

laudo Matrícula Nome dias  licença Período de gozo
318263 54186907/1 Giovani ribeiro 179 Prorrogação 20/04/2021 a 15/10/2021

318266 5927342/3 arthur Santos costa 
Barros 60 Prorrogação 15/03/2021 a 13/05/2021

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

Protocolo: 659507

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2551 de 24 de Maio de 2021.
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor dEoclEciaNo loPES diaS, matrícula n° 57188378/1 
para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 18/2021, firmado pela ADEPARÁ e 
aNa PaUla rodriGUES PaNToJa da crUZ, cPf: 659.048.772-34, que tem por 
objeto locação de imóvel no município de BElÉM para armazenamento dos bens 
e equipamentos inservíveis e outros desta agência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 659381
Portaria Nº 2525 de 24 de Maio de 2021.

o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor adoNiS lUiZ facioNi, matrícula n° 6313174/2 
para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 24/2014, firmado pela ADE-
Pará e aNa iNácia carValHo dE oliVEira, cPf: 402.980.602-30, que 
tem por objeto locação de imóvel no município de iTaiTUBa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 659371

errata
.

errata da Portaria 1837/2021, PUBLicada dia 
29/04/2021

onde se lê: 02/05/2021 a 08/05/2021
Leia-se: 03/05/2021 a 08/05/2021

Protocolo: 659478

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo
coNtrato adMiNistratiVo Nº 26/2021

Valor GloBal ESTiMado: r$ 11.22.806,50
ViGÊNcia: 07/05/2021 à 06/11/2023
Classificação Objeto: Contração de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de veículos automotores.
JUSTificaTiVa: reajustamento dos valores contratuais referente ao Termo 
de contrato nº 26/2021.
contratada: UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S/a, cNPJ nº º 
02.491.558/0001-42
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSE MacEdo

Protocolo: 659418

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2548/2021: BENEfici-
ário: MarcoS frEiTaS araUJo; Matrícula: 55585501;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pes-
soa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da UlSa de Nova ipixuna. Elemento de despesa / Valor: 
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339030/36/47 /r$ 1.068,21;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659400
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2544/2021: BENEficiá-
rio: JEaN carloS frEiTaS PiNHEiro; Matrícula: 57194180;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, prestação de serviço de pessoa física, para atender as necessi-
dades da Gerencia regional de capanema. Elemento de despesa / Va-
lor: 339036/47/39 /r$ 3.200,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659357

diÁria
.

Portaria: 2530/2021 Objetivo: Realizar fiscalização,em cumprimento às 
metas durante a etapa de vacinação de febre aftosa, em revendasagro-
pecuárias, nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa destino: iPiXUNa do Pará, 
MÃE do rio, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54186913/ fErNaNdo TElES 
dE alcaNTara (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /4,5 diáriaS / 
14/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659353
Portaria: 2539/2021 objetivo: dar apoio administrativo no escritório de Portel 
e atendimento ao público.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BrEVES/Pa destino: PorTEl/Pa Servidor: 57224198/ Maria iVaNi Bar-
rETo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659350
Portaria: 2546/2021 objetivo: reunir com a diretoria administrativa 
para tratar o alinhamento de gestão.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57194180/ 
JEaN carloS frEiTaS PiNHEiro (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 
a 28/05/2021 alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659377
Portaria: 2549/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Bar-
carENa/Pa destino: aUrora do Pará,TailÂNdia,ToMÉ-aÇU/Pa Servi-
dor: 54193774/JUciValdo MaNoEl aBrEU MoNTEiro (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659389
Portaria: 2547/2021 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. Será 0,5 diária por dia, pois o servidor não irá pernoitar 
no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa.Servidor: 51855641/PaUlo ricar-
do PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 17/05/2021 
a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659383
Portaria: 2550/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores, pro-
priedades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí em Belém (na 
ilha do cumbú).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 05870313/ aNa KarEN dE MEN-
doNca NEVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 17/05/2021 a 
18/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659393
Portaria 2552/2021 objetivo conduzir servidor com o objetivo de re-
alizar supervisão, orientação e capacitação nas UlSas e reunião com re-
vendedores e distribuidores no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo/Pa Servidor: 
57232250/ WilliaM cÉSar SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 3,5 diáriaS 
/ 23/06/2021 a 26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659411
Portaria 2553/2021 objetivo realizar apoio nas atividades administrativas 
e de atendimento aos produtores rurais durante o período da campanha de 
Vacinação contra febre aftosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: iriTUia/Pa destino: UrUará/Pa Servidor: 57223525/ 
THairoNi dE caMPoS SaNTiaGo (TÉcNico aGrÍcola) / 12,5 diáriaS / 
06/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659414
Portaria: 2535/2021 objetivo: iniciar atendimento, dar continuidade e 
encerrar o saneamento de focos de aiE no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa desti-
no: caSTaNHal/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo SoarES loPES 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659304
Portaria: 2526/2021 objetivo: dar apoio na reunião técnica e supervisão 
nos Postos de fiscalização das regionais.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, caPiTÃo PoÇo, 
iriTUia, oUrÉM/Pa Servidor: 54188789/caMila rocHa fErrEira (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659293
Portaria: 2524/2021 objetivo: realizar supervisão na UlSa e reven-
das agropecuárias nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BrEU BraNco,TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 
30/05/2021 a 05/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659278

Portaria: 2536/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em cumprimento às 
metas durante a etapa de vacinação de febre aftosa, em revendas agro-
pecuárias nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTa Maria do Pará/Pa  destino: iPiXUNa do Pará,MÃE do 
rio,ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54193830/ JorGENor loUriNHo car-
doSo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 14/06/2021 a 18/06/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659339
Portaria: 2537/2021 objetivo: reunir junto aos pequenos e médios pro-
dutores rurais, a fim de discutir metas e objetivos para melhora da agrope-
cuária do Estado do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 5955898/ alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE (dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro) / 
1,5 diária / 22/05/2021 a 23/05/2021.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 659342
Portaria: 2529/2021 objetivo: dar apoio na reunião técnica esupervisão 
nos Postos de fiscalização das regionais.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, SÃo GEraldo 
do araGUaia, XiNGUara/Pa Servidor: 54188789/caMila rocHa fEr-
rEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 14/06/2021 a 
18/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659343
Portaria: 2538/2021 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa Bár-
Bara do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa,MariTUBa/Pa Servidor: 54186886/ 
NESTor SilVa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
27/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659344
Portaria: 2528/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina para regis-
tro inicial, em estabelecimentos artesanais nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUro-
ra do Pará, caPiTÃo PoÇo, MÃE do rio/Pa Servidor: 54196692/SU-
MaYa EMilia MarTiNS PaUliNo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659334
Portaria: 2527/2020 objetivo: realizar reunião técnica e supervisão nos 
Postos de fiscalização das regionais. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, SÃo GEraldo do 
araGUaia, XiNGUara/Pa Servidor: 57223711/PaUlo fErNaNdo PirES 
BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/06/2021 a 
18/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659307
Portaria: 2500/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavou-
ras de soja e fiscalizações de cadastros em 25 propriedades no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa 
destino: UliaNÓPoliS/Pa.Servidor: 54187122/Joao carloS TEiXEira dE 
oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS/ 07/06/2021 
a 11/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659215
Portaria 2517/2021 objetivo Supervisionar e acompanhar fechamen-
to de campanha de vacinação contra febre aftosa 2021 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa 
destino: faro,TErra SaNTa/Pa Servidor: 5948956/ alEX EUlEr caSTro 
da SilVa PaUla (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 31/05/2021 a 
04/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659216
Portaria: 2516/2021 Objetivo: Dar apoio técnico e realizar fiscalização do trân-
sito agropecuário no Posto de fiscalização agropecuária do município de Santana 
do araguaia, Vila Mandi.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54193764/ 
daNiEl alVES SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 16,5 diáriaS / 01/06/2021 a 
17/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659211
Portaria: 2511/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o even-
to no 14º leilão comercial do Sindicato dos Produtores rurais.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rE-
ParTiMENTo/Pa Servidor: 54185791/lUTEro dE aNdradE oliVEira (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
29/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659175
Portaria 2499/2021 Objetivo Fiscalização móvel do tânsito de máqui-
nas, equipamentos e implementos agrícolas na rodovia Br-163, entre os 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: rUrÓPoliS, SaNTarÉM/Pa Servidor: 54185735/ MESSiaS dE 
oliVEira fErrEira JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS 
/ 06/06/2021 a 13/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659206
Portaria: 2502/2021 objetivo: auxiliar no atendimento de focos de anemia 
infecciosa equina.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU 
BraNco/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 75224091/ lElio To-
MaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 
01/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659231
Portaria: 2519/2021 objetivo: realizar supervisão na UlSa e reven-
das agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5871115/ 
Marcia BaTiSTa PENNa (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 
23/06/2021 a 26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659232
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Portaria: 2520/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do trânsito agrope-
cuário no Posto de fiscalização agropecuária do município de Santana do 
araguaia e Vila Mandi.fundamento legal: lei 5.810/94,art.145/149. ori-
gem: aBaETETUBa/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servi-
dor: 08400661/alTiNo diaS da coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 16,5 diáriaS / 01/06/2021 a 17/06/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659240
Portaria 2518/2021 objetivo realizar supervisão na UlSa e revendas 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino:  PacaJá/Pa Servidor: 54185775/ adriaNo 
MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 
diáriaS / 30/05/2021 a 05/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 659220
Portaria: 2501/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco/Pa Servidor: 55586116/ 
WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉcNico aGrÍcola/ 0,5 diária / 
28/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659224
Portaria 2521/2021 objetivo realizar supervisão na UlSa e revendas 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5869102/ 
HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 30/05/2021 a 04/06/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659253
Portaria: 2504/2021 objetivo: realizar capacitação técnica, documen-
tal e no SiaPEc 3 do Programa Estadual de Sanidade Equídea e Suídea.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: aBaETETUBa, BarcarENa, caMETá/Pa Servidor: 55588132 /ElaiNE 
lEao QUEiroZ SErrao (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021 ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659255
Portaria: 2523/2021 objetivo: realizar o cumprimento das metas de 
vigilância epidemiológica no município. Justifica-se a solicitação de 0,5 
(meia) diária pelo acesso exclusivamente via fluvial, o período de ativida-
de 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 aGroPE-
cUária) /0,5 diária / 26/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659269
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁria: reFereNte a PaPeLeta Nº 

40999/2021, Portaria Nº 2143/2021 de 10/05/2021
Portaria: 2503/2021 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
com vistoria em propriedade rural: para realizar contagem do rebanho, 
vacinação assistida, realizar a atualização cadastral do produtor e da pro-
priedade, regularização do rebanho no sistema SiaPEc pós contagem, vi-
sitar frigorifico: para verificar o recebimento das GTAs no estabelecimento 
e visita na UlSa responsável pelas emissões das GTa, todos com possíveis 
indícios de irregularidades nos referidos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: áGUa aZUl 
do NorTE,rEdENÇÃo, rio Maria/Pa.Servidor: 57234545/rodriGo aN-
ToNio MoNTEiro da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3 
diáriaS / 21/05/2021 a 23/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 659247
Portaria: 2522/2021 objetivo: Prestar apoio nas atividades referentes 
ao atendimento a público nas comprovações de vacinas na 1ª etapa de 
vacinação contra febre aftosa no Eac de curuá. informamos que o muni-
cípio dispõe apenas de um servidor no momento, com isso a necessidade 
da liberação do servidor para realizar as atividades.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: JUrUTi/Pa destino: cUrUá/Pa Servi-
dor: 55589873/alailToN GoMES BarroS (TÉcNico aGrÍcola) / 14,5 
diáriaS / 01/06/2021 a 15/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 659262
Portaria: 2492/2021 objetivo: levantamento de detecção de Pragas 
foc r4T.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcU-
MÃ/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 6403320/ EVaN-
dro carloS fiScHEr (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659127
Portaria: 2493/2021 objetivo. realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras, no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 00010499/cloViS aNToNio VillacorTa 
VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 6,5 diáriaS / 30/05/2021 a 
05/06/2021 ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659130
Portaria 2494/2021 Objetivo Realizar notificações de vacinas, atualiza-
ção cadastral, emissão de gta’s durante o período da campanha contra 
febre aftosa/maio2021.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5911933/ 
daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS 
/ 31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659135

Portaria: 2491/2021 objetivo: dar apoio a equipe que irá realizar vistorias 
de rotina e de registro inicial, em estabelecimentos artesanais, nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: aUrora do Pará, caPiTÃo PoÇo, MÃE do rio/Pa Servidor: 
57191852/WaNdo caMPoS BarrETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS 
/ 31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659124
Portaria: 2507/2021 Objetivo: Vigilância ativa no monitoramento de 
aves migratórias.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS,ViGia/
Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo SoarES loPES (MÉdico VETE-
riNário) / 10,5 diáriaS / 25/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659154
Portaria 2506/2021 objetivo dar apoio em saneamento de equídeos 
em propriedades com resultado positivo para a.i.E. sacrifício e coleta de 
material biológico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rEdENÇÃo/Pa destino:  coNcEiÇÃo do araGUaia,SaNTa Maria daS 
BarrEiraS/Pa Servidor: 54187010/ iZoMar dE JESUS alVES caldaS 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659147
Portaria: 2505/2021 objetivo: realizar capacitação técnica, documental 
e no SiaPEc 3 do Programa Estadual de Sanidade Equídea e Suídea.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
aBaETETUBa,BarcarENa,caMETá/Pa.Servidor: 57234512/daNilo Bri-
To do NaSciMENTo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diária / 07/06/2021 
a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659140
Portaria 2495/2021 objetivo realizar saneamento de equídeos em pro-
priedades com resultado positivo para a.i.E. sacrifício e coleta de material 
biológico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEi-
raS/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES (MÉdi-
co VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021 ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659142
Portaria: 2513/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento no 14º leilão comercial do Sindicato dos Produtores rurais.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: GoiaNÉSia do Pará/
Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 75224091/ lElio To-
MaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS 
/ 29/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659188
Portaria 2514/2021 objetivo realizar supervisão na UlSa e revendas agrope-
cuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino:  MaraBá/Pa Servidor: 54185775/ adriaNo MarcoS dE car-
ValHo Vilar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 23/06/2021 
a 26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659193
Portaria: 2515/2021 objetivo: auxiliar na execução de atividades 
de Saneamento de foco de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servi-
dor: 10294017/ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 1,5 diária / 27/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 659198
Portaria: 2498/2021 Objetivo: Fiscalização móvel do tânsito de máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas na rodovia Br-163, entre os municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: rUrÓPoliS, SaNTarÉM/Pa Servidor: 57176052/JorGE EdUardo dE 
MENdoNca GoES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS / 06/06/2021 
a 13/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659199
Portaria: 2512/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de re-
alizar Vistoria Técnica em estabelecimentos de leite nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá,NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ 
cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 6,5 diáriaS / 06/06/2021 
a 12/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659181
Portaria: 2496/2021 objetivo: realizar a implementação de procedi-
mentos e objetivos para assegurar a qualidade e identidade da cultura da 
pimenta do reino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
coNcÓrdia do Pará/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 54189283/ 
WaldEMar PadilHa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) /2,5 diáriaS / 
26/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659182
Portaria: 2497/2021 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. Será 0,5 diária por dia, pois o servidor não irá pernoitar 
no local de destino. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa.Servidor: 51855641/PaU-
lo ricardo PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659186
Portaria 2510/2021 objetivo realizar Vistoria Técnica em estabeleci-
mentos de leite para aprovação de projeto junto ao SiE nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
cUMarU do NorTE,PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 5898315/ adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659169
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Portaria 2508/2021 objetivo realizar Vistoria Técnica em estabele-
cimentos de leite nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá,NoVo rEParTiMENTo/
Pa Servidor: 5689422/ Moacir VaScoNcEloS BarBoSa filHo (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS 
/ 06/06/2021 a 12/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659158
Portaria 2509/2021 objetivo realizar Vistoria Técnica em estabele-
cimentos de leite nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá,NoVo rEParTiMENTo/Pa 
Servidor: 5898315/ adriElE caroliNa fraNco cardoSo (GErENTE) / 
6,5 diáriaS / 06/06/2021 a 12/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 659165

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0050/2021–19.05.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii fraNciSco laÉrcio aMoriM 
dE MENÊZES - Matrícula nº 3179150/1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMa-
TEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, 
relativo ao quinquênio 01/06/2011 a 31/05/2016, que será gozado no pe-
ríodo de 01.06.2021 a 30.06.2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0051/2021–19.05.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii carloS EdUardo dE liMa doS 
SaNToS - Matrícula nº 54197301/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês, rela-
tivo ao quinquênio 03/05/2011 a 02/05/2016, que será gozado no período 
de 01.06.2021 a 30.06.2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0052/2021–19.05.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural i EdilBErTo SaNcHEZ MarcUar-
TÚ - Matrícula nº 5066263/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês, relativo ao 
quinquênio 01/03/2014 a 28/02/2019, que será gozado no período de 
01.06.2021 a 30.06.2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0053/2021–19.05.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii roNaldo SoUZa liMa - Ma-
trícula nº 54197823/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio 09/05/2011 a 08/05/2016, que será gozado no período de 
02.06.2021 a 01.07.2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0054/2021–19.05.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural i claÚdio aUGUSTo MarTiNS 
dE BarroS PErEira - Matrícula nº 5035961/1, nos termos do regimento 
interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do 
cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) 
mês, relativo ao quinquênio 04/01/2009 a 03/01/2014, que será gozado 
no período de 01.06.2021 a 30.06.2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0055/2021–19.05.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural i fErNaNdo aUGUSTo fiGUEirE-
do araÚJo - Matrícula nº 57175810/1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMa-
TEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, 
relativo ao quinquênio 01/12/2011 a 30/11/2016, que será gozado no pe-
ríodo de 01.06.2021 a 30.06.2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE caSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0056/2021–21.05.2021
c o N c E d E r, à auxiliar de administração Maria SUElY da SilVa 
BarBoSa - Matrícula nº 57175933/1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMa-
TEr-Pará, de 12.12.2012, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio (2º e 3º) 
mês, relativo ao quinquênio 13/12/2011 a 12/12/2016, que serão gozados 
no período de 01.06.2021 a 30.07.2021.

Protocolo: 659442

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 017/2021
BENEficiário (a): Marcio aParEcido dE aSSiS oliVEira/ MaTrÍcU-
la: 5656923/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍ-
Pio: MEdicilaNdia - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr Na 
cadEia ProdUTiVa do cacaU do ESloc MEdicilaNdia, coNforME 
ProaTEr 2021/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$600,00 / Valor ToTal r$600,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS da UG alTaMira: rodriGo faGUNdES TEiXEira

Protocolo: 659266

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 082/2021;BENEficiário:ricardo HidEo 
doHara;MaTrÍcUla: 57175879; fUNÇÃo:EXT rUral i;oBJETiVo:dES-
locaMENTo dE caSTaNHal Para BraSÍlia-df, Para ParTiciPar da 
coMiTiVa QUE TErá rEUNiÃo coM a MiNiSTra TErEZa criSTiNa cor-
rÊa da coSTa diaS-MaPa, rEfErENTE a QUESTÕES rElacioNadaS a 
cUlTUra da PiMENTa-do-rEiNa No ESTado do Pará;PErÍodo: 24 a 
26.05.2021;Nº dE diáriaS:2,5(dUaS E MEia);dESTiNo:BraSilia;or-
dENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 659445
Portaria de diaria Nº 080/2021;BENEficiário:JoÃo JoSÉ lEi-
TÃo EVaNGEliSTa;MaTrÍcUla: 5959882/1; fUNÇÃo:aSSESSor dE co-
MUNicaÇÃo;oBJETiVo:faZEr coBErTUra JorNalÍSTica do aTo dE 
iNaUGUraÇÃo do laBoraTÓrio dE SoloS da UNidadE aGroEcolÓ-
Gica dE BraGaNÇa;PErÍodo: 21.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);-
dESTiNo:BraGaNÇa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 659272
Portaria de diaria Nº 079/2021;BENEficiário:VEloSo JUNior 
aBrEU fiGUEirEdo;MaTrÍcUla: 7565519/2; fUNÇÃo:aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo;oBJETiVo:faZEr coBErTUra foToJorNalÍSTica do 
aTo dE iNaUGUraÇÃo do laBoraTÓrio dE SoloS da UNidadE aGro-
EcolÓGica dE BraGaNÇa;PErÍodo: 21.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(-
MEia);dESTiNo:BraGaNÇa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claU-
dio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 659251
Portaria de diaria Nº 078/2021;BENEficiária:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576 ; fUNÇÃo:PrESidENTE;oBJE-
TiVo:ViaJar coM dESTiNo À BraSilia-df, a fiM dE coMPor a coMi-
TiVa QUE ParTiciPará dE rEUNiÃo coM a MiNiSTra TErEZa criSTiNa 
corrrÊa da coSTa diaS-MaPa, rEfErENTE a QUESTÕES rElacioNa-
daS a cUlTUra da PiMENTa do rEiNo No ESTado do Pará;PErÍodo: 
24 a 26.05.2021;Nº dE diáriaS:2,0(dUaS);dESTiNo:BraSilia-df;or-
dENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 659212
Portaria de diaria Nº 081/2021;BENEficiária:ETiENE MoTEiro 
dE aNdradE;MaTrÍcUla: 54195950; fUNÇÃo:JorNaliSTa;oBJETiVo:-
faZEr coBErTUra JorNalÍSTica do aTo dE iNaUGUraÇÃo do laBo-
raTÓrio dE SoloS da UNidadE aGroEcolÓGica dE BraGaNÇa;PE-
rÍodo: 21.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:BraGaNÇa;or-
dENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 659329

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00699/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/371974;
rESolVE:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 026/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a NEo BrS coM. 
dE ElETrodoMÉSTico, os servidores, - anderson Valente de freitas, Ma-
trícula nº 5913364/04, como fiscal Titular, e Luciana de Almeida Borges, 
Matrícula nº 6403657/01, como fiscal Suplente, a contar da data da publi-
cação desta portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 24 de Maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 659648
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Portaria Nº 00683/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/352653
rESolVE:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 027/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa cla-
ro do BraSil S/a, os servidores, Silvana Miranda Nunes, Matrícula nº 
97571371/2, como fiscal Titular, e Sttefano Vieira Ferreira Rodrigues, Ma-
trícula nº 5936210/2, como fiscal Suplente, a contar de 20/05/2021.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 24 de Maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 659667

.

.

errata
.

errata de coNtrato
N° do coNtrato: 27/2021-seMas/Pa

Número da publicação: 657921
data da publicação: doE 34.589 de 20/05/2021
onde se lê: “assinatura: 19/05/2021”
leia-se: “assinatura: 20/05/2021”
onde se lê: “Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022”
leia-se: “Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022”
onde se lê: “Valor Total: r$ 121.464,56”
leia-se: “Valor Total: r$ 121.462,56”

Protocolo: 659660

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 028/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2020/733576
Pregão Eletrônico 011/2021 - SEMaS/Pa
objeto: Prestação de serviços de manutenção de 2 (dois) elevadores elé-
tricos para transporte de passageiros, com fornecimento de peças de re-
posição
Valor Total: r$ 24.050,00
Vigência: 24/05/2021 a 23/05/2022
assinatura: 24/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339030, 339039; Pi 4120008338c; ação 183714, 213477
contratado: ElEVadorES oK coMErcio dE PEcaS, coMPoNENTES E 
SErVicoS dE ElEVadorES lTda (cNPJ 04.615.616/0001-28)
Endereço: Tv. curuzu, 2005, Bairro Marco, cEP 66093-540, fone (91)3236-
0414, vendas@elevadoresok.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 659662

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 691/2021 - GaB/seMas 24 de Maio de 2021.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- GlaUcio ilaN oliVEira PiNTo da SilVa TorrES - 54189464/2 – Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente
UNidadE: 27102 GESTÃo: 00001
PTrES: 278772 – GESTÃo dE rEcUrSoS HÍdricoS, cliMa E SErViÇoS 
aMBiENTaiS
foNTE: 0116 – fEMa
ElEMENTo: 339030 – MaTErial dE coNSUMo - r$ 2.000,00 (dois Mil 
reais)
PlaNo iNTErNo: 2100008772c
aÇÃo: 251190
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 659225

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 574/2021 - GaB/seMas 06 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar 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:
- 57175833/1 - VicTor MENdES da SilVa - (Técnico em Gestão de agro-
pecuária)
- 5954938/1 - MaTHEUS GErHardT doS SaNToS BEZErra - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954917/1 - alEXaNdrE NaHUM SaNToS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57194236/1 - MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarE - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 653036
Portaria Nº 578/2021 - GaB/seMas 07 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:
- 56313001 - MaNoEl lUiZ dE carValHo caBral - (Policial Militar)
- 5201322 - Marcio aUGUSTo dE PaiVa PaUla - (Policial Militar)
- 57813611 - faBio JoSÉ rodriGUES do NaSciMENTo - (Policial Militar)
- 541932211 - GiVaNildo liNdolfo oliVEira da SilVa - (Policial Mi-
litar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 653466
Portaria Nº 657/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimento localizado no mu-
nicípio de Juruti.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Juruti/Pa
Período: 07/06 a 12/06/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5954963/1 - ElENa alMEida dE carValHo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5926173/2 - iVaNEidE da SilVa fUrTado - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 55586761/3 - fraNciS BrUNo cHaGaS TEiXEira - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657635

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo:137427/coeMa/2021
À
GodiM iNdÚSTria coMÉrcio E EXPorTaÇÃo dE MadEiraS lTda.-EPP.
End:rUa SÃo SEBaSTiÃo, SN, cENTro.
cEP: 68798-000 Santa Bárbara do Pará-Pa
Notificamos V.S.ª que, conforme decisão do Egrégio Conselho Estadual de 
Meio ambiente – coEMa, considerou-se, nos termos dos autos do Processo 
administrativo nº 0081/2013, que o recurso interposto por V.S.ª foi co-
nhecido e não provido, mantendo assim a decisão da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, que julgou procedente o auto de 
infração nº 1992/GEflor, lavrado contra GoNdiM iNdÚSTria E coMÉr-
cio E EXPorTaÇÃo dE MadEiraS lTda, cNPJ 07.671.807/0001-03, apli-
cando-lhe a penalidade com majoração da MUlTa SiMPlES, aplicada para 
a nova ordem no valor de 50.000 (cinquenta mil) UPf’s, cujo recolhimento 
deverá ser providenciado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da presente notificação, nos termos dos arts. 115; 119, II, 
120, ii; 122, ii, e §2º, todos da lei Estadual nº 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e 
que a não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do rece-
bimento desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um 
por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do débito e 
sua imediata inscrição em divida ativa, para cobrança judicial, de acordo 
com o disposto nos artigos 142 e 144 § 1º, da lei Estadual n° 5.887/95. 
ademais, poderá ser feito pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 05 dias, contados da ciência desta notificação.

Protocolo: 659455
NotiFicaÇÃo Nº.: 136921/coeMa/2021

À
aNTÔNio GoMES MENdES
End: Br 163, KM 1.085, Md, ViciNal cElESTE KM27, adENTraNdo 500 
M Na ViciNal SaraNdÍ, l 81, Gl cUrUá, faZENda SÃo JoÃo
cEP: 68.370-000 altamira - Pa
Notificamos V. S. ª que, conforme decisão do Egrégio Conselho Estadual 
de Meio ambiente – coEMa, exarada nos autos do Processo administrativo 
nº 3940/2012, que conheceu e não deu provimento ao recurso interposto 
por V. S. ª, mantendo assim a decisão da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, que julgou procedente o auto de infração 
nº 2472/2012/GEflor, lavrado contra aNTÔNio GoMES MENdES, cPf n° 
651.033.782-72, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES, no valor 
de 60.000 (sessenta mil) UPf’s, cujo recolhimento deverá ser providen-
ciado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
presente notificação, nos termos dos arts. 115; 119, II, 120, II; 122, II, 
todos da lei nº 5.887/95.
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Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e 
que a não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do rece-
bimento desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um 
por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do débito e 
sua imediata inscrição em divida ativa, para cobrança judicial, de acordo 
com o disposto nos artigos 142 e 144 § 1º, da lei Estadual n° 5.887/95. 
ademais, poderá ser feito pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 05 dias, contados da ciência desta notificação.

Protocolo: 659480
NotiFicaÇÃo Nº.: 119966/coeMa/2019

À
carloS MaNoEl caParEli
End: Trav. abdias Pereira, 830
Bairro: centro.
cEP: 68650-000 capitão Poço - Pa
Notificamos V.S.ª que, conforme decisão do Egrégio Conselho Estadual de 
Meio ambiente – coEMa, exarada nos autos do Processo administrativo nº 
26999/2013, que não conheceu do recurso interposto por V.S.ª, mantendo 
assim a decisão da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade, que julgou procedente o auto de infração nº 6122/2013– GEflor, 
lavrado contra adEMir cHaVES fErrEira, cPf 156.508.126-91, aplican-
do-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES, no valor de 3.500 (três mil e qui-
nhentas) UPfs, cujo recolhimento deverá ser providenciado no prazo má-
ximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente notificação, 
nos termos dos arts. 115; 119, ii, 120, i; 122, i, todos da lei nº 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e 
que a não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do rece-
bimento desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (hum 
por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do débito e 
sua imediata inscrição em divida ativa, para cobrança judicial, de acordo 
com o disposto nos artigos 142 e 144 § 1º, da lei Estadual n° 5.887/95. 
ademais, poderá ser feito pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 05 dias, contados da ciência desta notificação.

Protocolo: 659511
NotiFicaÇÃo 142843 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaTUSalÉM HoNorio SilVa
ENd:aV. MiNiSTro oScar THoMPSoN filHo , Nº 60, JardiM UMUara-
Ma.
cEP: 68.552-140 - rEdENÇÃo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MATUSALÉM HONORIO SIL-
VA , CPF: 001.881.651-77, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34468/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/18-11-00099 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
249,20 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142845 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
cicEro SaTUrNilio
ENd:rodoVia TraNSGariMPEira KM 78.
cEP: 68.189-970 -iTaiTUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor CICERO SATURNILIO , CPF: 
604.630.231-53, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37178/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-12-00284 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 466,55 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142846 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
cicEro SaTUrNilio
ENd:rodoVia TraNSGariMPEira KM 78.
cEP: 68.189-970 -iTaiTUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor CICERO SATURNILIO , CPF: 
604.630.231-53, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37074/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-12-00323 

GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 245,95 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142848 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSÉ carliTo doS SaNToS
ENd:faZENda cacHoEiriNHa, ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JOSÉ CARLITO DOS SANTOS , CPF: 
061.050.824-52, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº1438/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00659 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 406,07 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142849 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Mario aNToNio aNdraScHKo
ENd:ESTrada TraNS-iriri, Vila cENTral, a dirEiTa, Na Vila cUTia, 
ENTrar a ESQUErda - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MARIO ANTONIO ANDRASCHKO 
, CPF: 292.393.111-49, notificado de acordo com o auto do Processo In-
fracional Nº4516/2021, no qual consta o auto de infração 7001/09413 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 115,94 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142850 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNciSco daS cHaGaS dE SoUZa
ENd: faZENda cHaGaS, rEGiÃo iriri, S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.378-899 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS DE 
SOUZA , CPF: 701.975.562-30, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 10324/2019, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/18-12-00116 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
43,35 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142851 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSÉ lUcaS da SilVa
ENd: coMUNidadE SaPUcaia, raMal da colÔNia MaSSaraNdUBa - 
ZoNa rUral.
cEP: 68.200-000 -alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JOSÉ LUCAS DA SILVA , CPF: 
834.058.362-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2642/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01038 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 5,41 hectares 
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de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142852 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EldoN da lUZ coSTa
ENd: SiTio caJaZEiraS S/N.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ELDON DA LUZ COSTA , CPF: 
605.902.663-06, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 780/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00543 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 24,96 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142854 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
lEaNdro dE oliVEira laNdES
ENd: rodoVia Pa 254, GlEBa cUMiNaPaNEMa - ZoNa rUral
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor LEANDRO OLIVEIRA LAN-
DES , CPF: 702.055.572-10, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 980/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00419 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
29,99 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142855 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
raiMUNdo fErNaNdES dE liMa
ENd: Br 230, KM 258 (Mar X aTM) ViciNal adÃo KM 66 S/N, cUrUrUi, 
NUclEo B, lT 66 - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor RAIMUNDO FERNANDES DE 
LIMA , CPF: 000.808.311-84, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3395/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00293 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 42,1408 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142856 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
oSMar aNdradE dE PacHEco
ENd: rodoVia Pa 150, SEGUE PEla ViciNal do Parola a 35 KM, E dE-
PoiS do rio MoJU a 17 KM, S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.450-000 - MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor OSMAR ANDRADE DE PACHECO 
JUNIOR , CPF: 712.236.652-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 35713/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00631 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
12,90 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-

tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142857 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
clEoSTElES fariaS do ValE
ENd: aV. SErGio HENN, Nº 330-a, Bairro: diaMaNTiNo
cEP: 68.020-000 - SaNTarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor CLEOSTELES FARIAS DO VALE 
, CPF: 044.246.702-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 37545/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00978 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
28,11 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142858 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNciSco rEiS doS SaNToS
ENd: rod. Br-230, KM 250, TraNSaladario, S/N, Pa rio BaNdEira 
Vic 01 lT 24 - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor FRANSCICO REIS DOS SAN-
TOS , CPF: 990,645.372-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3711/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00250 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
8,8473 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142859 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
lUcidio rodriGUES riBEiro
ENd: aV. roBSoN GUrJÃo Nº 81 BEla ViSTa.
cEP: 68.553-515 -rEdENÇÃo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor LUCIDIO RODRIGUES RIBEI-
RO , CPF: 083.878.771-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 48090/2019, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/19-10-00392 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
49,98 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142860 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
VicENTE JoSÉ SoBriNHo
ENd: coloNia VEra crUZ - ZoNa rUral.
cEP: 68.637-000 -iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor VICENTE JOSÉ SOBRINHO , CPF: 
170.350.071-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 30450/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00459 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 5,79 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
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6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142862 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdiNaldo rocHa MarTiNS
ENd: coMUNidadE TraVESSÃo - raMal do TraVESSÃo S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.200-000 -alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor EDINALDO ROCHA MARTINS 
, CPF: 015.882.892-57, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 37648/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-0001047 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 2,23 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142908 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
laUdENildo BaTiSTa dE oliVEira
ENd: coMUNidadE TraVESSÃo - raMal do TraVESSÃo - ZoNa rUral
cEP: 68.200-000 -alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor LAUDENILDO BATISTA DE OLI-
VEIRA , CPF: 968.853.512-53, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2637/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01031 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,85 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142913 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
TarciSio loPES GalVÃo
ENd: Pa oESTE, ZoNa rUral - faZENda BaiXa da ÉGUa.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor TARCISIO LOPES GALVÃO , CPF: 
076.424.235-00, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 30941/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-08-00387 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 7,32 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142915 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdiVaN BorGES doS SaNToS
ENd: SiTio SaNTo aNToNio - TiBorNa S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor EDIVAN BORGES DOS SAN-
TOS , CPF: 009.792.272-24, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30950/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00423 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
41,71 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.

o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142916 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
adÃo fErrEira liMa
ENd: Pa MaraVilHa, ViciNal 09 - ZoNa rUral
cEP: 68.500-000 -MaraBá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ADÃO FERREIRA LIMA , CPF: 
388.601.711-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 33905/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00466 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,62 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142919 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EliEZEr dE SoUSa E SoUSa
ENd: ViciNal do cacHiMBo, KM 63, Bairro: rUral.
cEP: 68.165-000 - rUrÓPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ELIEZER DE SOUSA E SOU-
SA , CPF: 920.792.022-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1503/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00461 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
21,90 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142922 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
oZiEl MENEZES PErEira
ENd: rUa JoÃo GroNE, Nº 20, Bairro: SÃo fraNciSco
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor OZIEL MENEZES PEREIRA , CPF: 
895.615.702-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 36464/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00419 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 876,79 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142924 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
oZEBio carNEiro
ENd: Balalaica coMUNidadE roÇa QUEiMada
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor oZEBio carNEiro , cPf: 
856.569.682-00, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 31036/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00441 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 5,31 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
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ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142927 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ilMo PEdriNHo dEWES
ENd: rodoVia Br 163 KM 19, loTEaMENTo PlaNalTo - SÃo JoSÉ.
cEP: 68.143-000 -BElTErra - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ILMO PEDRINHO DEWES , CPF: 
557.001.959-68, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 29038/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00523 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,15 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142929 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MoiSÉS carValHo da SilVa
ENd: Pa oESTE, ZoNa rUral, SiTio Boa fÉ.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MOISÉS CARVALHO DA SIL-
VA , CPF: 400.091.812-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30942/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-08-00410 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,74 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142932 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aNToNio lEiTE SoUSa
ENd: rod Pa 150, KM 138, ViciNal BaroNESa, S/N.
cEP: 68.690-000 - GoiaNÉSia do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ANTONIO LEITE DE SOUSA , CPF: 
424.769.683-15, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
265/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00648 GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 5,47 hectares de vegetação nati-
va,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização 
ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. contrarian-
do o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
Inciso VI, Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142933 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Jadir JoSÉ da SilVa
ENd: faZENda irMÃoS Horácio i, S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JADIR JOSÉ DA SILVA , CPF: 
766.701.801-44, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 30948/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00400 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 145,73 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142934 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
JoÃo da crUZ UrBiETa
ENd: Md da Br-163, KM -1185, Na MarGEM ESQUErda do rio cUrUá.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JOÃO DA CRUZ URBIETA , CPF: 
366.597.971-49, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 31040/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00411 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,38 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142936 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ValMir dE JESUS
ENd: a MarGEM dirEiTa do rio NoVo, a 35 KM da Vila caNoPUS, 
S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor VALMIR DE JESUS , CPF: 
282.400.302-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 31052/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00579 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,54 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142937 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
daNiEl da cUNHa BarBoSa
ENd: Pa 254 KM 22 adENTraNdo 17 KM do raMaldaS PaNElaS - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor DANIEL DA CUNHA BARBO-
SA , CPF: 791.258.082-49, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 370/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00448 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
7,55 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142938 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
GENEZio dE PaiVa GoMES
ENd: coMUNidadE BaTE roUPa - raMal do QUEBra TErÇado - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor GENEZIO DE PAIVA GOMES , CPF: 
047.378.382-76, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2623/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00995 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,00 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 142940 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
GEoMar da SilVa GoMES
ENd: coMUNidadE Praia GraNdE, raMal do QUEBra TErÇado - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor GEOMAR DA SILVA GOMES , CPF: 
369.827.172-91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2617/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01004 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 0,07 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142941 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNciSco fErrEira coUTiNHo
ENd: rUa MaraNHÃo 05 UraM - cENTro.
cEP: 68.625-001 - ParaGoMiNaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor FRANCISCO FERREIRA COU-
TINHO , CPF: 609.320.582-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2819/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00639 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
47,20 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142943 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ElZYMar riBEiro da SilVa
ENd: raMal do PacoVal KM 23, GlEBa caMBUrÃo S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ELZYMAR RIBEIRO DA SIL-
VA , CPF: 542.054.412-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 2630/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00991 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
7,1 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142952 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
carloS roBErTo caSaGraNdE
ENd:aV. BarÃo do rio BraNco, 895-alToS, aPTo 2, SaNTa clara.
cEP: 68.000-000 - SaNTarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor CARLOS ROBERTO CASAGRAN-
DE , CPF: 039.356.008-28, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30651/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00393 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
653,02 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142953 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
WalTElo GoMES doS SaNToS
ENd:ViciNal liBErdadE, Pa oESTE, Nº S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.385-000 - TUcUMÃ - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor WALTELO GOMES DOS SANTOS 
, CPF: 0449.871.101-72, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 31530/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-03-00198 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,15 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142955 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
NElSoN PErEira dE liMa
ENd:SiTio PEiTo dE aÇo, Pa MaraVilHa, ViciNal 08, loTE 168- ZoNa 
rUral.
cEP: 68.500-030 - MaraBá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor NELSON PEREIRA DE LIMA , CPF: 
165.119.721-00, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2706/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00503 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,12 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142957 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaUro da SilVa riBEiro
ENd: aV. PiaUi 1598, caSa - cENTro.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MAURO DA SILVA RIBEIRO , CPF: 
007.722.051-08, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 3501/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-01-00169 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 14,03 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142959 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
KEllY SaBria Maia doS SaNToS
ENd:coMUNidadE oiTEiro, MarGEM dirEiTa do rio cUMiNaPaNEMa.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora KELLY SABRIA MAIA DOS SAN-
ToS , cPf: 800.750.102-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº1787/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01016 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
11,67 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 142960 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
fraNciSca BarBoSa da coNcEiÇÃo
ENd:coMUNidadE da SorVa, raMal da SorVa - ZoNa rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora FRANCISCA BARBOSA DA CON-
CEIÇÃO, CPF: 402.819.302-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 37636/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01043 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
5,8 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142961 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roSilENE MENdES da SilVa
ENd:rodoVia TraNSaGariMPEira KM 91,5 ME.
cEP: 68.189-970 - iTaiTUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ROSILENE MENDES DA SIL-
VA, CPF: 472.733.992-72, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 37005/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-12-00256 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
91,87 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142962 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNcilENE aMoriM GoMES
ENd:coMUNidadE BaTE-roUPa - raMal do QUEBra TErÇado - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora FRANCILENE AMORIM GO-
MES, CPF: 012.268.182-77, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº2648/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01029 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
16,31 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142963 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
GErcY dE foNTES lEal
ENd:aVENida GoiaS 2186 - SÃo fraNciSco
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora GERCY DE FONTES LEAL, CPF: 
983.140.681-87, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1908/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00509 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 39,98 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142964 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
Valiria MaY ScHUElTEr
ENd:rod. Br 230 KM 75 Vic 24 NorTE
cEP: 68.145-000 - MEdicilÂNdia - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora VALIRIA MAY SCHUELTER, CPF: 
970.656.172-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 38175/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-12-00353 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 61,44 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142965 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ValdirENE dE carValHo BraGa
ENd:ESTrada 12- coloNia dE MiriTiTEUa
cEP: 68.450-000 - MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora VALDIRENE CARVALHO BRA-
GA, CPF: 010.551.542-64, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1728/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00747 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
124,19 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142968 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
GEdEaNE dE carValHo BraG
ENd:ESTrada 12- coloNia dE MiriTiTEUa
cEP: 68.450-000 - MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora GEDEANE DE CARVALHO BRA-
GA, CPF: 010.551.552-36, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1711/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00743 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
114,79 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142969 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roSirENE coNcEiÇÃo dE SoUZa
ENd:rod. Br 230 KM 48 Vic. 15 - ZoNa rUral
cEP: 68.148-000 - BraSil NoVo - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ROSIRENE CONCEIÇÃO DE 
SoUZa, cPf: 035.737.502-57, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 34994/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00715 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,03 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 142970 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
iSaBEl PErEira riBEiro
ENd:Pa 370 KM 60.
cEP: 68.140-000 -UrUará - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ISABEL PEREIRA RIBEIRO, CPF: 
948.081.392-00, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº38109/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-12-00348 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 137,91 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142971 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
daiaNE SilVa doS SaNToS
ENd:rodoVia Pa 150, ViciNal 12, M/E do rio cairari, Vila EliM.
cEP: 68.450-000 - MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora DAIANE SILVA DOS SAN-
TOS, CPF: 918.000.722-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35710/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00621 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
4,14 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142972 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaUra SaNTaNa fErrEira caMPoS
ENd:raMal do iGaraPÉ PrETo KM 10, ZoNa rUral, GlEBa SaNTo aN-
ToNio daS GErTrUdES.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora MAURA SANTANA FERREIRA 
CAMPOS, CPF: 669.205.072-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1798/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01018 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
9,62 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 142973 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
alMiNda EUZÉBio alVES
ENd:rUa aiMorÉ, Nº 392, Qd 494 loTE 1 - cENTro
cEP: 68.193-000 - NoVo ProGrESSo - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ALMINDA EUZÉBIO ALVES, CPF: 
088.068.637-54, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 12671/2018, no qual consta o auto de infração aUT000004670 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 151,12 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142975 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
aNa flUVia PiNHo SilVa
ENd:ViciNal do KM 224 - NorTE - ZoNa rUral.
cEP: 68.140-000 - UrUará - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ANA FLUVIA PINHO SILVA, CPF: 
865.219.262-68, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 30614/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00440 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 8,23 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 659376

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 5459/2021
NoME do iNfraTor: NÃo idENTificado
Em consonância com o Parecer Jurídico nº 29855/CONJUR/GABSEC/2021, 
e com fundamento no art. 119, iii c/c art. 124, da lei Estadual nº 
5.887/1995 e art. 134, inciso iV, do decreto federal nº 6.514/2008, a Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, através 
de seu titular, MaNTEM o Termo de apreensão: Tad-2-S/21-01-0088/2021/
GEflor, decretando o perdimento do bem apreendido, dETErMiNaNdo 
a destruição da referida motosserra STHil, como destinação prevista na 
legislação ambiental vigente, com fins de evitar que o instrumento em 
questão retorne ao infrator, sendo o processo encerrado, observando as 
formalidades legais.

Protocolo: 659475

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 659/2021 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.590, PUBLicada eM 21.05.2021

oNde LÊ: PErÍodo: 08.05.2021
Leia-se: PErÍodo: 07 à 08.05.2021
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

errata da Portaria Nº 660/2021 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.590, PUBLicada eM 21.05.2021

oNde LÊ: dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
Leia-se: dESTiNo(S): alMEiriM/Pa
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 659543

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.590 de 21/05/2021, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 654/2021 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 658380.
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 659604

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 060/2021 – 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 a SUB TEN 
PM rr rG 19716 SaNdra SUElY BaldEZ lEal, faleceu na cidade de Be-
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lém/Pa, na data 04 de abril de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 065656 01 55 2021 4 00437 264 0172402 90, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 08 de abril de 2021, apresentada e ar-
quivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos a SUB TEN PM rr rG 19716 
SaNdra SUElY BaldEZ lEal, em virtude do seu falecimento na data 04 
de abril de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 04 de abril de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 24 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 659483

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo Portaria de desiGUiNaÇÃo 
Nº 006/2021 – PMPa.

PUBlicaÇÃo No doE Nº34.592, do dia 24/05/2021, ProT. Nº 659034
oNde se LÊ: dESiGNar a Sd PM rG 37675 THaTiaNa NaZarETH GoN-
ÇalVES TaVarES,
Leia-se: dESiGNa a Sd PM rG 41267 THaTiaNa NaZarETH GoNÇalVES 
TaVarES
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 659603

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio BaceN/deseG n 51.209/2019. 
oBJETo: “Pelo presente instrumento, o coNcEdENTE e a coNVENEN-
TE acordam que seja alterado o Plano de aplicação de recurso, item 7 
do Plano de Trabalho, anexo 1 do convênio 51.209/2019”. aSSiNaTUra: 
20/05/2021. ParTES: BaNco cENTral do BraSil – BacEN – lidia aPa-
rEcida cUrY rEiSS – chefe do departamento de Segurança; PolÍcia 
MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – comandante Geral da PMPa

Protocolo: 659653

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 853/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 03 a 07/04/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM adriano 
Nascimento Barbosa; cPf:909.780.992-49; Valor: r$ 886,20. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 659578
Portaria Nº 30/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Hinderley Henrique Borges Pinheiro; cPf: 634.791.762-91; 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 31/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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 robson da costa Machado; cPf: 571.964.602-78; 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 32/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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; Servidores: 
SGT PM celso carlos cordeiro Pinto; cPf: 207.897.002-63; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM ivan Souza da Silva; cPf: 595.454.702-59; 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 33/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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; Servidores: 
SGT PM Wanxy de carvalho Elesbão; cPf: 448.409.262-04; Valor: r$ 
870,40. SGT PM Jose Teodorico ferreira; cPf: 218.117.412-15; Valor: r$ 
870,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 34/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Genilson arnaud da Silva; cPf: 690.039.202-49; Valor: r$ 857,20. 

Sd PM andré ramos rodrigues; cPf: 828.014.362-91; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 35/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Eder da Silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: r$ 1.318,80. 
Sd PM Tiago Machado de carvalho; cPf: 990.754.662-34; 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 36/21/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; Servidores: SGT 
PM roberto da Silva rodrigues; cPf: 560.439.702-44; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM anderson luiz ferreira dos Santos; cPf: 521.709.852-04; Valor: 
1.266,00. cB PM Balbino corrêa Júnior; cPf; 006.123.352-83; 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 37/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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; Servidores: 
SGT PM Elienai fernandes de freitas; cPf: 440.184.362-20; Valor: r$ 
870,40. cB PM denise Vilhena Monteiro; cPf: 948.693.752-49; Valor: r$ 
857,20. cB PM carlos rodrigo da Silveira dos Santos; cPf: 797.039.842-
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 38/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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; Servidores: 
SGT PM antonio richard Bentes lopes; cPf: 401.508.102-10; Valor: 
r$ 870,40. cB PM airton Silva dos Santos Júnior; cPf: 689.946.132-
34; Valor: r$ 857,20. Sd PM Vailton Pereira Penha; cPf: 052.679.553-
02; Valor: r$ 857,20. Sd PM Kaiate domingos costa de oliveira; cPf: 
010.458.212-09; Valor: r$ 857,20. Sd PM douglas dinelle oliveira da 
Silva; cPf: 878.398.812-20; Valor: r$ 857,20. Sd PM renato Silva dos 
Santos; cPf: 010.842.462-60; Valor: r$ 857,20. Sd PM denis Santiago 
reis; cPf: 022.886.902-16; Valor: r$ 857,20. Sd PM Gilsomar rodrigues 
da Silva Júnior; cPf: 006.815.952-80; Valor: r$ 857,20. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 39/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem:Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM david de araújo Pardal; cPf: 807.859.802-53; 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 40/21/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; Servidores: 
SGT PM Narla reanne albuquerque Baia; cPf: 710.048.152-04; Valor: 
r$ 870,40. cB PM Sheila Vieira Silva; cPf: 936.061.762-87; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 41/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município 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; 
Servidores: cB PM Kaleb diniz Marques; cPf: 016.829.422-28; Valor: r$ 
857,20. cB PM ailton Bergue de oliveira; cPf: 928.342.052-72; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 42/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem:Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Sidney Barros de Melo; cPf: 186.627.902-59; 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 43/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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; Servidores: 
SGT PM francisco do Prado Vieira Neto; cPf: 786.953.412-91; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM luana Suelen Pacheco dos Santos; cPf: 967.451.852-
53; 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 44/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
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Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM antonio Paulo de Sousa albuquerque; cPf: 373.800.602-87; 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 45/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 
a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM carlos Eduardo andrade rabelo; cPf: 641.062.502-25; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 46/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM Eron de Jesus Valente Pinto; cPf: 738.612.862-20; 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 47/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: TEN PM claudio Wallace lisboa almeida; cPf: 747.158.602-
87; 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 48/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SUB 
TEN PM claudia cristina Nunes de Brito; cPf: 264.801.902-20; 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 49/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Joilson Silva de Souza; cPf: 715.018.002-72; 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 50/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Sancler dos reis Borges; cPf: 674.626.502-15; 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 51/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
Sd PM cesar augusto Teixeira Santos; cPf: 003.815.812-41; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 52/21/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: 
Sd PM laiane Sousa Gomes; cPf: 002.619.362-04; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 53/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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; Servidores: SGT 
PM José cupertino Monteiro do Nascimento; cPf: 247.807.902-04; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM Mário araújo reis; cPf: 365.638.382-00; Valor: r$ 
1.318,80. SGT PM Jean ferreira lopes; cPf: 428.203.832-20; 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 54/21/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; Servidores: 
SGT PM francisco Wellington Silva freitas; cPf: 625.928.402-06; Valor: 
r$ 1.318,80. cB PM Karen cahn Bernardes; cPf: 112.421.537-99; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM dilson dos Santos campos Junior; cPf: 855.864.472-
15; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM fernanda Quirino de oliveira; cPf: 
021.429.242-80; 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 55/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 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: SUB 
TEN PM Nizomar oliveira da Trindade; cPf: 373.371.492-04; Valor: r$ 

870,40. SGT PM andré luiz Souza caputi; cPf: 560.209.292-72; Valor: 
r$ 870,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 659566
Portaria Nº 864/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 02 a 12/05/2021; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM reinaldo lira 
costa; cPf: 357.725.652-49; Valor: r$ 2.637,60; cB PM Vailson Viana 
Brasil; cPf: 648.371.732-68 Valor: r$ 2.532,00; cB PM Milca aline 
Gualberto lopes; cPf: 798.556.522-15; Valor: r$ 2.532,00; cB PM Márcio 
Bentes Pereira; cPf: 800.414.772-00; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 659658
Portaria Nº 847/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção/
Pa; destino: Belém/Pa; Período: 19 a 21/04/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Sean Medeiros 
aragão; cPf: 026.729.973-73; Valor: r$ 564,44. cB PM alex Soares Silva; 
cPf: 906.221.382-00; Valor: r$ 506,40; Sd PM italo Marcos ferreira 
Sousa; cPf: 029.080.541-40; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 848/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Paragominas/Pa; Período: 24 a 26/05/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM 
leno Márcio Barros do carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 633,04. 
MaJ PM cristiane oliveira de carvalho; cPf: 640.091.652-00; Valor: r$ 
633,04; Sd PM Efrain douglas Pantoja alves; cPf: 015.413.552-61; Valor: 
r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 849/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves/Pa; 
destino: Marituba/Pa; Período: 20 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT Evarildo Melo de Souza; 
cPf: 574.305.272-72; Valor: r$ 348,16. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 850/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Paragominas/Pa; Período: 19 a 26/05/2021; Quantidade de 
diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM cleber 
campos cabral; cPf: 333.661.012-53; Valor: r$ 1.975,54; cB PM 
rocilene Barbosa campos; cPf: 304.099.692-49; Valor: r$ 1.772,40. 
cB PM Jamerson Jorge Teixeira da Silva; cPf: 947.790.582-87; Valor: r$ 
1.772,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 851/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: conceição do araguaia/Pa; Período: 29/04 a 02/05/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM Genilson arnaud da Silva; cPf: 690.039.202-49; Valor: r$ 759,60. 
Sd PM andré ramos rodrigues; cPf: 828.014.362-91; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 852/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal/
Pa; destino: curuçá/Pa; Período: 18/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: Sd PM francisco da cunha ferreira Junior; 
cPf: 002.689.212-02; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 659677

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 003/2021-PMPa-PreF. 
de tUcUrUÍ/Pa

oBJETo:Manutenção das instalações físicas, hidráulicas e elétricas do pré-
dio da unidade escola do 13º BPM. daTa dE aSSiNaTUra: 20/05/2021. Vi-
GÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará/
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior–comandante Geral da 
PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUrUÍ/Pa–alEXaNdrE fraNÇa Si-
QUEira–Prefeito de Tucuruí/Pa.

Protocolo: 659652
acordo de cooPeraÇÃo Nº 006/2021-PMPa-PreF. de 

ÓBidos/Pa
oBJETo: Promover ações no tocante à Segurança Pública no município de 
Óbidos/Pa. daTa dE aSSiNaTUra: 21/05/2021. ViGÊNcia: 21/05/2021 a 
20/05/2022. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará/cEl QoPM JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JUNior–comandante Geral da PMPa; PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE ÓBidoS/Pa–JaiME BarBoSa da SilVa–Prefeito de Óbidos/Pa.

Protocolo: 659663
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FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

coNtrato
.

contrato administrativo nº 004/2021
objeto: aquisição de 02 (dois) autoclaves, para atender as necessidades da odontoclínica.
Vigência: 11/05/2021 à 10/05/2022.
Valor Global: r$ 14.590,00 (quatorze mil quinhentos e noventa reais).
orçamento: Natureza da despesa: 449052 (Material Permanente); Pro-
grama de Trabalho: 06303150282770000; fonte: 0150 (recurso Próprio); 
0350 (recurso Próprio – Superávit)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares – fUNSaU.
contratado: diSPara HoSPiTalar coMErcial SErViÇoS lTda.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES - cEl QoSPM rG 27235.
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 659453

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 070/iN/coNtratos de 21 de Maio de 2021.
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4° e 10° da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o SUB TEN BM Márcio alBErTo carValHo da SilVa, 
Mf: 5398134/1, como fiscal do contrato nº 047/2021, celebrado com a em-
presa G7 coMÉrcio dE aliMENToS EirElli, cNPJ nº 32.256.392/0001-
40, cujo objeto é objeto é a aquisição de kits de assistência humanitária 
(cestas básicas), para as ações de resposta em situação de emergência e/
ou calamidades públicas, 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 o 3° SGT BM iGor dE liMa BaTiSTa, Mf: 54185324/1, 
como fiscal Suplente do referido instrumento contratual, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
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 perfeita 
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), qualquer 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. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia 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: 659504

coNtrato
.

coNtrato Nº: 047/2021
eXercÍcio: 2021
objeto:  aquisição de 4879 (quatro mil, oitocentos e setenta e nove) kits 
de assistência humanitária (cestas básicas), para as ações de resposta em 
situação de emergência e/ou calamidades públicas.
data da assinatura: 21/05/2021
Valor Total: r$ 1.276.443,98 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos).
Vigência: 21/05/2021 até 21/05/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0301000000
contratada: G7  coMÉrcio  dE  aliMENToS  EirEli, cNPJ: 
32.256.392/0001-40
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 659502

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato: 208/2020
data da assinatura: 24/05/2021
origem: Pregão n° 25/2020 - cBMPa
objeto: a revisão dos valores dos itens n° 20 e 21 do contrato n° 208/2020. o 
valor global do contrato passará de r$ 282.058,80 (duzentos e oitenta e dois 
mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos) para r$ 433.358,80 (quatro-
centos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito e oitenta centavos).
fonte de recursos: 0101000000
Unidade Gestora: 310101
Natureza da despesa : 339030
c. funcional : 06.182.1502.8825
contratada: farMacÊUTica diSTriBUidora lTda, cNPJ: 
10.468.162/0001-02
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659531

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 101/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo de araújo Monteiro
cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659330
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 100/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina fundamentos da Gestão de 
Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro 
Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo de araújo Monteiro
cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659332
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 099/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina fundamentos da Gestão de 
Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro 
Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo de araújo Monteiro
cPf:889.369.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659336
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 074/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.400,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina conhecimentos Jurídicos apli-
cados do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: abedolins correa Xavier
cPf: 805.012.652-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659328
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 039/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$2.380,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Supervisor do curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: antônio José Teles Barata
cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659324
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 075/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.400,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina conhecimentos Jurídicos apli-
cados do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: abedolins correa Xavier
cPf: 805.012.652-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659325
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 086/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina fundamentos de Gestão de 
Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro 
Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: david Barros de araújo
cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659320
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 087/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 4.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: david Barros de araújo
cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659321
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 078/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina didática e Técnicas de En-
sino do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: antônio José Teles Barata
cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659322

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 085/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina fundamentos de Gestão de 
Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro 
Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: david Barros de araújo
cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659318
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 049/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Psicologia das Emergên-
cias do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: cesar augusto lopes ribeiro
cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659281
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 050/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Psicologia das Emergên-
cias do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: cesar augusto lopes ribeiro
cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659282
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 052/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Psicologia das Emergên-
cias do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: cesar augusto lopes ribeiro
cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659283
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 041/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659291
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 051/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Psicologia das Emergên-
cias do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: cesar augusto lopes ribeiro
cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659287
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 042/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659298
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 043/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659300
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 044/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659302
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 070/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina organização e legislação Bombei-
ro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: flávia Siqueira corrêa Zell
cPf: 696.132.062-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659305

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 071/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina organização e legislação 
Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: flávia Siqueira corrêa Zell
cPf: 696.132.062-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659317
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 030/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina defesa civil do curso à Gradua-
ção de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Jean carvalho corrêa
cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659136
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 031/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina defesa civil do curso à Gradua-
ção de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Jean carvalho corrêa
cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659138
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 094/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Redação Oficial do Curso 
à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: carlos alberto ferreira de castro
cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659139
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 032/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina defesa civil do curso à Gradua-
ção de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Jean carvalho corrêa
cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659143
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 093/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
Objeto: Contratação de Palestrante da disciplina Redação Oficial do Curso 
à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: carlos alberto ferreira de castro
cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659146
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 092/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
Objeto: Contratação de Palestrante da disciplina Redação Oficial do Curso 
à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: carlos alberto ferreira de castro
cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659148
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 091/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
Objeto: Contratação de Palestrante da disciplina Redação Oficial do Curso 
à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: carlos alberto ferreira de castro
cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659150
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 083/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Sistema de Gerenciamento 
em Situações críticas e de crises do curso à Graduação de Sargento Bom-
beiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta
cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659151
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 084/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Sistema de Gerenciamento 
em Situações críticas e de crises do curso à Graduação de Sargento Bom-
beiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta
cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659155

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 082/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Sistema de Gerenciamento 
em Situações críticas e de crises do curso à Graduação de Sargento Bom-
beiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta
cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659156
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 081/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Sistema de Gerenciamento 
em Situações críticas e de crises do curso à Graduação de Sargento Bom-
beiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta
cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659157
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 104/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina Emergência e Socorros de Ur-
gência do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: isis Kelma figueiredo de araújo
cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659166
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 102/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina Emergência e Socorros de Ur-
gência do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: isis Kelma figueiredo de araújo
cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659167
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina conhecimentos Jurídicos apli-
cados do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: Girlene da Silva Melo de Brito
cPf: 517.852.772-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659168
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 033/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina defesa civil do curso à Gradua-
ção de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Jean carvalho corrêa
cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659160
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 105/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina Emergência e Socorros de Ur-
gência do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: isis Kelma figueiredo de araújo
cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659162
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 103/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina Emergência e Socorros de Ur-
gência do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: isis Kelma figueiredo de araújo
cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659163
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 035/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina conhecimentos Jurídicos apli-
cados do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: Girlene da Silva Melo de Brito
cPf: 517.852.772-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659170
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 098/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Tecnologia da informação 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659176

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 097/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Tecnologia da informação 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659179
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 096/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Tecnologia da informação 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659180
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 069/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina instrução Militar do curso à 
Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Sandro christie Borges flexa
cPf: 430.376.662-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659187
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 099/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Tecnologia da informação do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659184
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 040/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Sandro christie Borges flexa
cPf: 430.376.662-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659185
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 080/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 4.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Marcus Paulo cartágenes Veloso
cPf: 649.420.312-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659174
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 065/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina Treinamento físico Militar do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto
cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659200
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 068/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina instrução Militar do curso à 
Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Sandro christie Borges flexa
cPf: 430.376.662-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659189
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 066/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina Treinamento físico Militar do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto
cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659190
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 067/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina Treinamento físico Militar do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto
cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659192

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 064/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina Treinamento físico Militar do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto
cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659194
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 053/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Segurança no Trabalho do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: José Nilson Mendonça do amaral
cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659226
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 037/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Supervisor ao curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado:antônio José Teles Barata
cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659222
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 054/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Segurança no Trabalho do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: José Nilson Mendonça do amaral
cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659230
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 057/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: fabrício Martins carvalho
cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659241



 diário oficial Nº 34.594  61 Terça-feira, 25 DE MAIO DE 2021

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 055/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Segurança no Trabalho do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: José Nilson Mendonça do amaral
cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659233
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 056/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Palestrante da disciplina Segurança no Trabalho do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: José Nilson Mendonça do amaral
cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659235
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 059/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: fabrício Martins carvalho
cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659236
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 058/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: fabrício Martins carvalho
cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659237
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 060/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: fabrício Martins carvalho
cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659238

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 079/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 3.600,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Jair Nazareno Barbosa da Silva
cPf: 490.901.862-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659213
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 036/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Supervisor ao curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: antônio José Teles Barata
cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659214
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 038/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Supervisor ao curso à Graduação de Sargento 
Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: antônio José Teles Barata
cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659217
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 089/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa
cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659207
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 088/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa
cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659209
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 090/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Monitor da disciplina Procedimentos operacionais 
do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa
cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659205
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 073/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina organização e legislação 
Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: Michela de Paiva catuaba
cPf: 687.805.162-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659202
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 072/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutora da disciplina organização e legislação 
Bombeiro Militar do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratada: Michela de Paiva catuaba
cPf: 687.805.162-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659203
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 048/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina armamento, Munição e 
Tiro defensivo do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: athos Garcia Treptow
cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659249
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 077/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina instrução Militar do curso à 
Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Tony Everton Mendonça da Silva
cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659243

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 076/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina instrução Militar do curso à 
Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Tony Everton Mendonça da Silva
cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659246
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 047/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina armamento, Munição e 
Tiro defensivo do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: athos Garcia Treptow
cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659257
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 045/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina armamento, Munição e 
Tiro defensivo do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: athos Garcia Treptow
cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659265
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 062/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina didática e Técnicas de Ensino do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Gilberto Mauro Santos costa
cPf: 396.914.892-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659270
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 063/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina didática e Técnicas de Ensino do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Gilberto Mauro Santos costa
cPf: 396.914.892-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659276
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 061/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de Tutor da disciplina didática e Técnicas de Ensino do 
curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: Gilberto Mauro Santos costa
cPf: 396.914.892-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659277
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 046/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/05/2021
Valor: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 a 30/11/2021
objeto: contratação de instrutor da disciplina armamento, Munição e 
Tiro defensivo do curso à Graduação de Sargento Bombeiro Militar cGS 
BM/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa:339036
Elemento de despesa:339047
c.funcional: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa:339030
Elemento de despesa:339048
contratado: athos Garcia Treptow
cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659263

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação do TErMo de apostilamento 001, referente 
ao contrato nº 038/2021 ocorrida no dia 18/05/2021 do diário oficial nº 
34.587, com número de protocolo 656665.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659347

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
termo aditivo: 4. contrato: 067/2018-Pce/Pa. ParTES: Polícia civil 
do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. EQUaTorial Pará diS-
TRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ nº 04.895.728/0001-80. Classifica-
ção do objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses. data da assinatura: 17/05/2021. ViGÊNcia: 17/05/2021 
à 17/05/2022. orÇaMENTo: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso.06.181.1502.8266.339039.0101. Es-
tadual. Proc. nº 2021/399174. contratado: Equatorial Pará distribuidora 
de Energia S.a. Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 8.5, cEP: 
66823010, Belém/Pará. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zaga-
lo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 659271

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 2021/543385 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 19572 MESa dE aGloM., rETa, rEV. MEl., EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 19788 cadEira EST. TEcido, fiXa, S/Braco, ESP. iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 24654 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ., iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 25100 cadEira EST. TEc. SiNT., fiXa, c/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 44276 GaVETEiro EM MdP, SUSPENSo, 2 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 659415

..

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

Portaria N° 140/21-GaB/dGcPcrc de 24 de Maio de 2021.
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/412724;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91 de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E: adiTiVar, por tempo determinado, o contrato temporário do 
profissional abaixo, para exercer funções neste Centro de Perícias Cientifica.
PEriTo MÉdico lEGiSTa
Período de 01.03.2021 a 31.12.2021:
denny Ellison de oliveira Vasconcelos
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 24 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 659450
Portaria N° 138/21-GaB/dGcPcrc de 20 de Maio de 2021.
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/318867;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91 de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E: adiTiVar, por tempo determinado, o contrato temporário do 
profissional abaixo, para exercer funções neste Centro de Perícias Cientifica.
aUXiliar oPEracioNal
Período de 20.02.2021 a 31.12.2021:
alessandro Tavares Venancio
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 20 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 659458

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão Eletrônico nº 027/2021
Processos: nº 2021/470125
objeto: fornecimento de Urnas funerárias, para atendimento da demanda 
anual estimada da Sede, Unidades regionais e Núcleos avançados deste 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
data de abertura: 07 de junho de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 659557
Pregão Eletrônico nº 026/2021
Processos: nº 2021/385070
objeto: aquisição de Uniformes, para atender as necessidades desta Sede 
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
data de abertura: 07 de junho de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Albino Guilherme Quadros dos Santos
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 659362

diÁria
.

Portaria n°. 372/ 2021 
arNaldo aUGUSTo alMEida dE SoUZa JÚNior cic: 306.275.672-15
MaTrÍcUla: 5832144/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 06/05/2021 a 21/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 659547
Portaria n°. 519/ 2021 
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa cic: 219.345.172-91
MaTrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 11/05/2021 a 16/05/2021
oBJETiVo: realizar diversas Perícias .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 490/ 2021
BrUNo rodriGUES da SilVa cic: 779.259.472-68
MaTrÍcUla: 57192600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 06/05/2021 a 21/05/2021
oBJETiVo: realizar demanda.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 659527

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 1513/2021/dG/detraN/Pa, de 24/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a aprovação do projeto Strengthening Road Traffic En-
forcement in Brazil, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DE-
TraN/Pa, aprovado pelo fundo das Nações Unidas para a Segurança Viária 
(United Nations road Safety fund);
coNSidEraNdo a deliberação n°001/2020/cETraN, de 20/08/2020 que institui a 
Comissão de Análise de Dados do projeto Strenghthening Road Traffic Enforcement 
in Brazil, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, aprovado pelo Fundo das 
Nações Unidas para Segurança Viária - United Nations road Safety fund.
coNSidEraNdo que em seu art. 3º estabelece que compete à comissão 
de Análise de Dados do Projeto Strengthening Road Traffic Enforcement in 
Brazil analisar os dados de mortalidade e morbidade no trânsito do Estado 
do Pará, considerando os indicadores, linha de base e referências estabe-
lecidas e aprovadas pelo fundo das Nações Unidas para o Strengthening 
Road Traffic Enforcement in Brazil, produzindo boletins mensais e relatório 
final sobre as atividades relacionadas ao Projeto;
coNSidEraNdo que o dETraN/Pa poderá estabelecer procedimentos 
operacionais complementares relacionados às atividades da comissão.
coNSidEraNdo que a participação na comissão de análise de dados do Projeto 
será considerada prestação de serviço pública relevante, não remunerada.
rESolVE:
artigo 1º – instituir a comissão de análise de dados do Projeto Strengh-
thening Road Traffic Enforcement in Brazil, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará, aprovado pelo fundo das Nações Unidas para Segurança 
Viária - United Nations road Safety fund.
artigo 2º - designar para compor a comissão os seguintes representantes:

dETraN/Pa
Titular Matrícula

Mario diego rocha Valente
 

57195478/1

Suplente Matrícula
Kleber Bezerra Salim   57175749/1

SEGUP
Titular Matrícula

 Wando dias Miranda 8014251/2
Suplente Matrícula

Erick alexandre Martins Miranda   5673909/1

cBM/Pa
Titular Matrícula

 Eden Neruda antunes 54189075/2
Suplente Matrícula

iara ferreira Santos   59322586/1

PMPa
Titular Matrícula

leonardo franco costa
 

57555061

Suplente Matrícula
armando Jofre Sousa de lima   541933721

PcPa
Titular Matrícula

fabrício Torres Pinheiro
 

57233486

Suplente Matrícula

Thaiana Simões Santos 5 4 1 9 3 0 8 6

cPc “renato chaves”
Titular Matrícula

rildo Moraes Platino da Silva 5858275-2

Suplente Matrícula
antonio carlos da Silva Marques 5449618-1

aSPaMoToS
Titular

 Vera lúcia oliveira dos Santos 
Suplente

Verena Juliana Santos Quaresma 

artigo 3º - Esta PorTaria entrará em vigor na data da sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 659675

diÁria
.

Portaria Nº 921/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
237/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/344067,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar os 
trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cumpri cronograma de 
ações estabelecidas pela diretoria Técnica e operacional.

Servidor matricula
Gilvan rabelo normando 57193929 /2

raimundo daniel santos da silva 57200355 /1
Waldir fernando accarino groberio 5169593 /3
Madson williams rodrigues de leão 57199356 /2

almir dos santos da silva 57191487 /2
Marcus cesar rodrigues moraes 57189262 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 922/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
240/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/346581,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
João carlos penna de araújo 57209449 /2
claudia da silva nascimento 57224176 /2
fábio rodrigo braga santiago 57197560 /2

Katy keizer de lima lima 57228290 /1
Hiran costa mesquita 5805201 /3_
Sidclei furtado farias 5921334 /1

Hércules farias da rocha 57209343 /2
carla do socorro estumano de sena 57203709 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 923/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
247/2021-GofTc, de 01/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/347127,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de abaetetuba, no período de 12/04 a 26/04/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de 
fluxo de veículos no referido município bem como desenvolver ações deter-
minadas pela diretoria Técnica e operacional.
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Servidor matricula
Britis helena valente do carmo 57202136 /2

lYNdoN cHrYSlEr dE alMEida 5816874 /2
Marco aNToNio PiNHEiro PaciÊNcia 57195024 /2

GErSoN GoMES SaNTiaGo 57192440 /2
iNiVENS NaZarÉ doS SaNToS aNdradE 57198613 /1

MoiSÉS dE alBUQUErQUE PErEira 57203792 /2
MarcoS allaN doS SaNToS BriTo 57232048 /1

JoSÉ riBaMar do NaSciMENTo 57201705 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 924/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
294/21-GofTc, de 02/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/347644,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 11 e ½ (onze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Breves, no período de 15/04 a 26/04/2021, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município, bem como 
controle de fluxo de veículos no referido município em cumprimento ao 
palnejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional, 
em especial para atender ofício nº 279/2019-MP/2º PJB.

Servidor matricula
JoÃo daS MErcÊS oliVEira JUNior 57226382 /1

THYaGo fErNaNdo PiNHEiro dE liMa 57201687 /2
KEllY Maia SaNTaNa 57228950 /1

aNdrÉ doS rEiS PiQUET 57198260 /1
lUaNa aliNE cardoSo lEiTÃo 54192725 /2

MaX SidNEY BENiGNo MoNTEiro 5681898 /1
iVaN lUiS da coNcEiÇÃo JaSTEr 57198279 /1
roSiValdo oliVEira dE SoUSa 57193604 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 925/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
248/2021-GofTc, de 02/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/347625,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Barcarena, no período de 14/04 a 28/04/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de 
fluxo de veículos no referido município bem como desenvolver ações deter-
minadas pela diretoria Técnica e operacional.

Servidor matricula
lícia maria dos santos freire 5638704 /1
Marcela de jesus pinheiro 57228952 /1

Petronius de jesus farias da crUZ 54191564 /2
Walmero jesus costa 57226865 /1

adenor de jesus guedes 54186678 /3
Shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1

Paulo roberto carneiro barroso 57227620 /1
Jacson cleiton de melo saraiva 57200226 /1

ademilton vaz de quadros 57230538 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 926/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
246/2021-GofTc, de 01/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/347093,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Tucumã, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de fluxo de 
veículos no referido município bem como desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional.

Servidor matricula
BENEdiTo cláUdio SilVa 57200473 /1

cElSo lUiS doS SaNToS MaToS 57200270 /1
EllEN MoNTEiro BarroS 57232978 /1

lUiZ ViNiciUS MorEira dE aBrEU 57214957 /1
KlEVErSoN oEiraS dE alMEida 57205255 /1

MariSaNdra Maia da SilVa 57198274 /1
SÔNia Maria liMa da coSTa 57200228 /1

Soraia SElMa aNdradE cardoSo 57202052 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 927/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
250/2021-GofTc, de 02/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/347665,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Bragança, no período de 15/04 a 22/04/2021, a fim 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município, em especial 
por ocasião da “operação Tiradentes 2021”.

Servidor matricula
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

rodolfo rannieri pacheco bastos 57196573 /2
claudia dos santos menezes 57230594 /1

alcir ferreira quadros 57227594 /1
francisco mauro santa rosa novaes 57226391 /1

Benedito nascimento sidonio 57226314 /1
José roberto dos santos ferreira 57208054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 928/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
251/2021-GofTc, de 02/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/347708,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Santa Bárbara, no período de 15/04 a 22/04/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional, em especial por ocasião da “operação Tiradentes 2021”.

Servidor matricula
Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558/1

antonio luiz rodrigues Neri 54187949/2
luciano Batista Santos Braga 57201668/2
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136/2

Ednelson amaral Serrão 57200234/1
Marcela alexopulos santa rosa 57228982 /1
Mauro clovis gomes da silva 57227318 /1

lorena suelen de souza costa 57232111 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 929/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
244/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/346634,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/201/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
Ellen correa fortunato 57210661 /2

Katia regina oliveira cruz 5799457 /1
rita de cássia moreira de melo pompeu 57205875 /1

Bárbara de cássia ferreira moreira 57226452 /1
Joelma lima barbosa dos passos 57212280 /2

claudia deolinda alvarez felix 57226873 /1
Pedro hugo de lima filho 57226484 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 930/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
108/2021-GofTc“a”, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/358759,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
itaituba para o Município de Uruará, no período de 22/04 a 06/05/2021, 
a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fisca-
lização de Trânsito, em cumprimento a programação da Diretoria Técni-
ca e operacional no referido município, e no cumprimento do ofício nº 
120/2019-MPE/7PJ/aTM.

Servidor matricula
antonio dima lima 57201219/1

Elisângela Costa de Souza Travassos 57201292/1
Jairo Nogueira da costa 57201191/1

KaTia da SilVa Sá 57214238 /2
oclÊNio fErNaNdES dE liMa 57227329 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 931/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
107/2021-GofTc“a”, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/357365,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 21 e ½ (vinte e um e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Marabá 
para o Município de Goianésia do Pará, no período de 19/04 a 10/05/2021, a 
fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização 
de Trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido município, e 
no cumprimento do ofício nº 043/2020-dirTEc/SETraNS.

Servidor matricula
Gilmar ramos da costa 57201691/1

João bosco mendes junior 57201706/1
José maurício rocha 3162630/4

orival ferreira guimarÃES 57201368/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 932/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
106/2021-GofTc “a”, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/357234,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, às servidoras 
abaixo relacionadas destinada ao deslocamento do Município de Tucuruí 
para o Município de Dom Eliseu, no período de 15/04 a 30/04/2021, a fim 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido município.

Servidor matricula
EliaNa raMoS da SilVa 57203584 /1
Marizangela bittencourt 57201741 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 933/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
105/2021-GofTc “a”, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/357047,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 22 e ½ (vinte e dois e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município 
de castanhal para o Município de igarapé Miri, no período de 14/04 a 
06/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de Fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da DTO 
no referido município, em especial para dar suporte ao cumprimento do 
ofício nº 059/2021-dirTEc/SETraN.

Servidor matricula
Jézio nunes de souza 57226852 /1

João carlos rodrogues da silva 57175075 /2
Maria da paixão gusmão pantoja dos santos 57201981 /1

robson machado paiva 57200274 /1
rudajar vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 934/2021-daF/cGP, de 08/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 113/2021-GofTca, de 07/04/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/360710,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 23 e ½ (vinte e três e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Parauapebas para o Município de Palestina do Pará, no período de 19/04 
a 12/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em 
Operação de Fiscalização de Trânsito, no referido município, e no cumpri-
mento ao Memº 163/2020-ccoNTEN-dETraN – ação civil Publica Proc. 
Nº0800347-70.2020.8.14.0054.

Servidor matricula
alan feitoza figueredo 57201898/1

antonio hélio alves dos santos 57201185 /1
Tarcisio Paula da Silva 57202060/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 659327
Portaria Nº 1518/2021-dG/cGP, de 24/05/2021.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, em 
exercício, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor JaiME KoSMiNSKY, para exercer o cargo em comissão, daS-04, de 
assessor deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 25/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1519/2021-dG/cGP, de 24/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor darllan david da conceição campos, do cargo em 
comissão, daS-03, de Gerente de Posto avançado, da diretoria de Habilitação 
de condutores e registro de Veículos deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 25/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1520/2021-dG/cGP, de 24/05/2021.

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/

Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor darllaN daVid da coNcEiÇÃo caMPoS, para exercer o cargo 
em comissão, daS-04, de coordenadora de documentação e informação, da diretoria 
administrativa e financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 25/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
editaL de iNtiMaÇÃo
Na qualidade de Presidente da comissão de Processo administrativo 
disciplinar nº 2019/596364, instituído pela Portaria nº 52/2019-cGd/Pad, 
de 25 de novembro de 2019, da lavra do corregedor chefe desta autarquia, 
Sr. Marlenilson Luiz Pinheiro Miranda, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.044, de 27 de novembro de 2019, Portaria de substituição de Membro 
nº 176/2020- cGd/Pad/diVErSoS, de 12 de agosto de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.312, de 14 de agosto de 2020 e Portaria 
de substituição de membro nº 217/2020- cGd/Pad/diVErSoS, de 21 de 
setembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.363, de 06 
de outubro de 2020, no uso de suas atribuições e tendo em vista o art. 187 
e o art. 209 da lei 5.810/94, iNTiMa pelo presente edital, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, o Sr lUiZMar EVariSTo dE Sá, cPf nº 
380.544.771-04, para, o ato de interrogatório perante esta comissão 
processante, o qual ocorrerá às 11h00 do dia 27 de maio de 2021, no setor 
de Sindicância do Detran-Sede, sito a Av. Augusto Montenegro, Km 03, 
s/n, bairro Mangueirão, Belém/Pa, referente ao processo administrativo 
disciplinar nº 2017/123691 a que responde,
EMErSoN alMEida liMa
Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar

Protocolo: 659732
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0534/2021-cGP/seaP Belém, 24 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (RJU); RESOLVE: Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicân-
cia administrativa disciplinar nº 5911/2021-cGP/SEaP, objetivando apu-
rar responsabilidade administrativa e funcional do servidor J.M.V. (Mat.: 
nº 5950083), lotado na cadeia Pública para Jovens adultos - cPJa, refe-
rente à suposta agressão física aos PPls. icaro ramon dora Pastana(in-
fopen-77324), diel fernandes da Silva(infopen-66085) e Maiko da Silva 
ataide(infopen-116593), conforme apurado na Sai-5383/2020-cGP/SEaP. 
Desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deve-
res funcionais por parte do servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, 
recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, Vi c/c art.189 e art. 
190, Vii, todos da lei 5.810/1994-r.J.U.; art. 2º – constituir comissão 
composta pelos servidores, Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente 
administrativo, Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente ad-
ministrativo, membro; e Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente adminis-
trativo, membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham 
dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 
desta Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as 
diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida 
comissão que obedeça ao estatuído no artigo 201, parágrafo único, da lei 
nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apresentar relatório 
Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à Diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais e à comissão 
de Estágio Probatório para conhecimento. Art. 6º - Classificar o presen-
te processo como de tramitação prioritária, nos termos da PorTaria nº 
420/2014 – cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659560
Portaria Nº 0535/2021-cGP/seaP Belém, 24 de maio de 2021.
rESolVE: art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 0496/2021-cGP/SEaP, 
de 14/05/2021, publicada no doE nº 34.587, de 18/05/2021 (Prot.: 656843), 
a qual faz referência à decisão da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
5514/2020-CGP/SEAP, que pugnou pelo arquivamento da presente Sindicância, 
em razão da perda de objeto pela quebra de vínculo funcional de ex-servidoras 
com esta Secretaria. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659565
Portaria Nº 0536/2021-cGP/seaP Belém, 24 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 
5514/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta liberação indevida do 
PPl JacKSoN oliVEira SaNToS, para trabalho externo, custodiado no 
centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu, e os motivos da 
não comunicação a esta Corretiva, conforme decisão da Sindicância Admi-
nistrativa investigativa nº 5337/2020-cPG/SEaP; coNSidEraNdo que a 
comissão Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, emitiu 
relatório conclusivo no qual evidencia que, diante do fato apresentado, há 
indícios de materialidade em relação à liberação indevida e a não comu-
nicação do fato a esta corretiva, atribuindo suposta responsabilidade as 
ex-servidoras aNa Maria MarTiNS dE SoUZa (chefe de reinserção social) 
pela liberação indevida e a PaTricia NaZira aBUcaTEr Wal (diretora da 
unidade prisional) acerca da não comunicação do fato a esta corretiva. En-
tretanto, recomendou o arquivamento, tendo em vista o término dos vín-
culos funcionais durante a instrução processual das ex-servidoras com esta 
Secretaria; rESolVE: art. 1º - acatar parcialmente o relatório conclusivo 
e determinar o arQUiVaMENTo do presente feito, em relação à ex-servi-
dora PaTricia NaZira aBUcaTEr Wal, com fulcro, no art. 201, i, do rJU; 
art. 2º - determinar o encaminhamento de cópia do relatório conclusivo 
e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas anotações 
nos assentamentos funcionais da senhora PaTricia NaZira aBUcaTEr 
Wal, e conforme o art. 3º da PorTaria nº 863/2019-cGP/SEaP, publicada 
no doE nº 34038, de 19/11/2019, em caso de retorno da servidora ao 
quadro funcional desta SEaP, esta corregedoria deverá ser comunicada 
para proceder na Instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
desfavor desta, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou 
funcional, no que tange a não comunicação da liberação indevida do PPl 
JacKSoN oliVEira SaNToS, para trabalho externo, a esta corretiva. art. 
3º - Quanto à servidora aNa Maria MarTiNS dE SoUZa, conforme doE 
nº 34.443, de 23 de dezembro de 2020, a supracitada retornou ao quadro 

funcional desta SEaP, sendo assim, determino a Instauração de Sindicância 
administrativa disciplinar em desfavor desta, objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ ou funcional, no que tange a liberação indevida 
do PPl JacKSoN oliVEira SaNToS, para trabalho externo, custodiado no 
Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, por inobservância 
dos arts. 177, iV e Vi c/c art.189, todos do rJU. dÊ-SE ciÊNcia, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659579
Portaria Nº 0538/2021-cGP/seaP Belém, 21 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da administração 
depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão (STf, 
Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Mandados de 
Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de Segurança 
nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e subsequentes 
prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da 
verdade material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e 
duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a análise dos autos de-
monstra ter, a comissão, envidado todos os esforços necessários no sentido 
da instrução e conclusão do feito; CONSIDERANDO ser pacífico o entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não conclusão do processo 
administrativo disciplinar no prazo legal não constituir nulidade; rESolVE: 
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional – membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, 
para dar continuidade à apuração dos auto do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 5756/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a 
conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659581
Portaria Nº 0533/2021-cGP/seaP Belém, 24 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 5910/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor J.G.G.G. (Mat.: nº 5888995), lotado no centro 
de recuperação Penitenciário do Pará iii – crPP iii, acerca de suposta 
agressão física a presos custodiados na Unidade Prisional e omissão às 
solicitações da corregedoria Geral Penitenciária. desse modo, há supostos 
indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do 
servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
amolda-se aos art. 177, iV, Vi, iX, “b”, c/c art. 178, XiV, art. 190, XiX, 
todos da lei nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano – Presidente; rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo, membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assen-
tamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento.
Art. 6º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEa
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659555
Portaria Nº 0511/2021-cGP/seaP Belém, 20 de maio de 2021.
rESolVE: art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 302/2021-cGP/
SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, de 06/04/2021 (Prot.: 
641991), a qual instaurou a Sindicância Administrativa Investigativa nº 
5820/2021-CGP/SEAP, em razão da instauração da Sindicância Administra-
tiva investigativa nº 5788/2021-cGP/SEaP, em 01/03/2021, para apurar o 
mesmo objeto. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659574
Portaria Nº 663/2021 – 441174 PeM iii objetivo: conduzir interno 
a fim de participar de Audiência de Tribunal do Júri na comarca de Buja-
ru. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: MariTUBa des-
tino: BUJarU Servidor. Matricula 6402549 daNilo lEal BarroS - agente 
Prisional; Matricula 57220932 liaNdErSoNEY araUJo do NaSciMENTo 
- agente Prisional; Matricula 5949674 fEliPE MarTiNS daNTaS agente 
Prisional. Período. 07/05/2021 - diária (S) ½ (MEia). ordenador: Jar-
BaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659433
Portaria Nº 662/2021 – 89361 ctM iV objetivo: conduzir interno 
a fim de participar de Audiência de Instrução e Julgamento na comarca 
de Bujaru. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: SaNTa 
iZaBEl destino: BUJarU Servidor. Matricula 5954388 SEBaSTiÃo SilVa 
da coSTa - agente Prisional; Matricula 5847974 rEGiNaldo BorGES 
PaiXiS - agente Prisional; Matricula 5950089 cEcilio JUNior MoTa ViEi-
ra – agente Prisional. Período. 02/02/2021 - diária (S) ½ (MEia). orde-
nador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659430
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Portaria Nº 0542/2021-cGP/seaP Belém, 24 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo; CONSIDERANDO 
que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os 
esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSi-
DERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo 
legal não constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão 
composta por ViTor raMoS EdUardo, corregedor Metropolitano – Presi-
dente; SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado 
– membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administra-
tivo – membro; para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância 
administrativa disciplinar nº 5758/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo 
de 60 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659596
Portaria Nº 0540/2021-cGP/seaP Belém, 21 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da administração 
depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão (STf, 
Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Mandados de 
Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de Segurança 
nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e subsequentes 
prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da 
verdade material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e 
duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a análise dos autos de-
monstra ter, a comissão, envidado todos os esforços necessários no sentido 
da instrução e conclusão do feito; CONSIDERANDO ser pacífico o entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não conclusão do processo 
administrativo disciplinar no prazo legal não constituir nulidade; rESolVE: 
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; ViTor raMoS EdUar-
do, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância Administrativa disciplinar nº 5693/2020-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊN-
cia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659599
Portaria Nº 0539/2021-cGP/seaP Belém, 21 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da administração 
depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão (STf, 
Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Mandados de 
Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de Segurança 
nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e subsequentes 
prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da 
verdade material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e 
duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a análise dos autos de-
monstra ter, a comissão, envidado todos os esforços necessários no sentido 
da instrução e conclusão do feito; CONSIDERANDO ser pacífico o entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não conclusão do processo 
administrativo disciplinar no prazo legal não constituir nulidade; rESolVE: 
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
Procurador autárquico e fundacional - membro; e JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 5342/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 659591
Portaria Nº 0541/2021-cGP/seaP Belém, 24 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo; CONSIDERANDO 
que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os 
esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSi-
DERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo 

legal não constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão 
composta por SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do 
Estado – Presidente; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, Procura-
dor autárquico e fundacional – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos das Sindicâncias Administrativas Disciplinares nº 5755 e 
5757/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 659585

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 028/2019
Termo aditivo: 3 Data da assinatura: 24/05/2021 Classificação do Objeto: 
outros Motivo: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO Justificativa: O valor 
do presente contrato sofrerá supressão de valor de r$ 4.045.418,00 (quatro 
milhões quarenta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais), equivalente a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado com base no art. 65, § 1º 
da lei nº. 8.666/93, considerando a exclusão das localidades listadas abaixo, 
pois já estão contempladas no contrato firmado com a empresa VOGUE – 
aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo lTda de nº 022/2021. Neste sentido, o valor 
global do contrato passa a ser r$ 16.181.672,00 (dezesseis milhões cento 
e oitenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais). Motivo: do PraZo dE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado 
pelo período de 12 (doze) meses, iniciando sua vigência em 15/06/2021 e 
encerrando em 15/06/2022, sob a luz dos ditames do art. 57, inc. ii da lei 
nº 8666/93, com renúncia de reajuste ao contrato, em obediência ao artigo 
2º, inciso iii do decreto n° 1, de 02 de Janeiro de 2019, o qual estabelece 
diretrizes para o contingenciamento de despesa de custeio e de pessoal, no 
âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Execu-
tivo. Processo: 2019/30085 contrato: 028/2019 Exercício: 2021 contratado: 
M.W.S EVENToS E BUffET EirEli-EPP cNPJ: 07.370.589/0001-69 Endereço: 
Travessa Timbó, 2212, Bairro: Marco, Belém/Pa cEP: 66095-531 ordenador: 
JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659437

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021 - UasG 925852
Processo nº 2021/327869, cujo objeto a contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de áGUa MiNEral NaTUral para as Sedes ad-
ministrativas e Unidades Penitenciárias, pertencentes a esta SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ESTado do Pará. 
data de abertura: 09/06/2021 as 10h00min (Horário de Brasília), o Edital 
encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compras-
para.pa.gov.br e www.seap.pa.gov.br; responsável pelo certame: Juliana 
Silva Paiva; local de abertura: www.comprasnet.gov.br.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 659335

diÁria
.

Portaria Nº 661/2021 – 462851 – ctM iV
objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para comarca de Bragança.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iSaBEl
destino: BarGaNÇa
Servidor. Matricula 5755085 SaMUEl aSSiS fariaS liMa agente Prisional; 
Matricula 5932698 rodriGo da SilVa frEiTaS agente Prisional; Matricu-
la 5949439 ENio ricardo SoarES ViEira agente Prisional.
Período. 08/05/2021 - diária (S) ½ (MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659401
Portaria Nº 660/2021 – 464396 - ctM iV
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de Muaná.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iSaBEl
destino: MaUNá
Servidor. Matricula 5954388 SEBaSTiÃo SilVa da coSTa agente Prisio-
nal; Matricula 54181674 loUriVal coUTiNHo dE NaZarÉ agente Prisio-
nal; Matricula 5953952 HErMES PErEira GoMES agente Prisional.
Período. 05 a 07/05/2021 - diária (S) 2 ½ (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659399

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria nº 831/21-dGP.seaP, de 21/05/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 05/04/21 a 04/05/21 para 
07/04/21 a 06/05/21, o período de gozo das férias do servidor adao cleber 
da Silva Tuneca, 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: 659351
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Portaria nº 830/21-dGP.seaP, de 21/05/21
Nome: rENaTo NUNES VallE
assunto: residual de férias (29 dias)
Período: 02/06/21 a 30/06/21
Exercício: 2020

Protocolo: 659338
iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria nº 835/21-dGP.seaP, de 24/05/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 24/05/21, as férias da servidora lUdYMila NadradE rEGiS, concedi-
das através da PorTaria nº 396/21-dGP.SEaP, de 07/04/21, publicada no 
doE nº 34.546, de 09/04/21.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 659348

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 832/2021 – dGP.seaP  BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.
Nome: rafaEl BraBo dE VaScoNcEloS, Matrícula nº 6039455/3 cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade
Período: 10/05/2021 a 19/05/2021.

Protocolo: 659549
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 834/2021 – dGP.seaP  BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.
Nome: KEdNEY GalVÃo da coNcEiÇÃo, Matrícula nº 57201137/1 cargo: 
assistente administrativo.
assunto: licença Paternidade
Período: 17/05/2021 a 26/05/2021.

Protocolo: 659553
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 833/2021 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.
Nome: roSaNGEla Maria doS SaNToS daMaScENo, Matrícula nº 
58357631; cargo: agente administrativo
assunto: licença Nojo.
Período: 17/05/2021 a 24/05/2021

Protocolo: 659545

secretaria de estado
de cULtUra

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 197 de 24 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela PORTARIA nº 091/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado em 18.02.2019, c/c o art. 35 do regimento interno da Secretaria de Estado 
de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2021/443126, de 28.04.2021,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor lEaNdro JoSÉ MoNTEiro riBEiro, matrícula 
nº 80845866/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, como 
fiscal do recebimento de 01 (uma) Bomba Centrífuga a ser fornecida pela 
empresa M M Alvarenga Comércio e Serviços LTDA, a fim de atender o 
almoxarifado da SEcUlT.
ii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 24 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 659593

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 194 de 20 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela PORTARIA nº 091/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado em 18.02.2019, c/c o art. 35 do regimento interno da Secretaria de Estado 
de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2021/502920, de 11.05.2021.

rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor aNdErSoN lUiZ lEMoS GoNÇalVES, matrícula 
nº 57190768/1, ocupante do cargo de Motorista, como fiscal do Contrato 
de Telefonia a ser celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura – 
SEcUlT e a empresa claro S.a, oriundo da ata de registro de Preços nº 
001/2021, relativa ao Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 007/2020, 
cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), a 
fim de atender às demandas da SECULT.
ii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 659413

errata
.

errata da Portaria coletiva de férias nº 387 de 28.10.2020, 
publicada no doE 29.10.2021, sob o protocolo nº 595220. Servidora: 
alessandra da conceição Soares Martins Souza, matrícula nº57191451/1. 
onde se lê: Período aquisitivo: 14.12.2018 a 13.12.2019. Leia-se: Perí-
odo de aquisitivo: 14.12.2019 a 13.12.2020.

Protocolo: 659361

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2021
Pae: 2021/516227
objeto: oBJETo: ProJETo cUlTUra criaTiVa diGiTal, no qual os caN-
Tor cHiQUiNHo do acordEoN & BENiGNa SaMSElSKi E BaNda, caNTor 
adSoN ParaNHoS, caNTora ElMa MaUÉS E BaNda, caNTora MicHEllY 
aMador, caNTora KariNa BriTo, caNTor rafaEl SaNcHES, BaNda BEi-
Jo dEla, BaNda loS BrEGaS, BaNda PaNKadÃo do forrÓ, BaNda liGa 
do BrEGa , BaNda aÇaÍ laTiNo, dUPla lUcaS E iroN, se apresentarão em 
formato digital – liVE, no dia 23/05/2021 de 09h00 às 20h00.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 61/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
19dEMP00516; 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.
favorecidos: a l doS SaNToS ProdUÇÕES E EVENToS, (nome fantasia: 
Pará PriME), inscrito no cNPJ: 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 21/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 010/2021, 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: 659314
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2021
Pae: 2021/516497
objeto: ProJETo rElEiTUra cUlTUral oN liNE no qual os artistas SaN-
dro SaNdriM, dENNEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cEZar fariaS, carMEM 
PENicHE, JoElSoN PaNToJa, MEll PiNHEiro, BaNda NicoBaTES, GrUPo 
Trio cHaMoTE, BiNo, BaNda PirÔ, MarQUiNHo MElodia, se apresenta-
rão em formato digital – liVE e Gravação de Vídeos, no dia 22/05/2021.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 59/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMP00163; 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: E. c PaiXao ProdUÇÕES E EVENToS (nome fantasia fa-
Brica dE ProJEToS E ProdUÇÕES E EVENToS), inscrito no cNPJ 
35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 21/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 011/2021, 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: 659315
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2021
Pae: 2021/528736
objeto: ProJETo rETalHoS MUSicaiS, no qual o caNTor GErSoN Tir-
rÊ, caNTor WillY liMa, caNTor NElYS, BaNda WariloU, BaNda PE-
Gada do aXÉ, BaNda frUTa QUENTE, GrUPo SaBor MaraJoara, GrU-
Po aracUÃ, GrUPo dE cUlTUra rEGioNal iaÇá lUTEraNa, GrUPo dE 
EXPrESSÃo folclÓrica ENcaNToS do Sol, se apresentarão em forma-
to digital – liVE e Gravações de Vídeo, no dia 23/05/2021.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 60/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMG00107; 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$ 100.000,00
data: 21/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 009/2021, 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: 659296
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2021
Pae: 2021/516435
objeto: ProJETo oficiNa da MUSica, no qual os iZiS QUarESMa E BaNda, 
caNTora aNY loPES, caNTor diEGo aBrEU, caNTor BrUNo MEScoU-
To, laYaNa BEliNE, BaNda forrÓ TUdÃo, BaNda PoP SHoW, BaNda THE 
BrEGaS, BaNda Balada MiX, caNTora ElMa MaUES E BaNda, caNTor 
rafaEl SaNcHES, o PrÍNciPE do SaX e BaNda aÇaÍ PiMENTa, se apre-
sentarão em formato digital – liVE e Gravações de Vídeo, no dia 22/05/2021.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 57/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMP00164; 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: Para PriME, inscrito no cNPJ de n° 35.432.286/0001-69.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 21/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 008/2021, 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: 659287
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2021
Pae: 2021/516522
objeto: ProJETo No riTiMo da MUSica diGiTal, no qual os artistas:  
SaMY loUriNHo; cHYco SallES; HUGor SaNToS; TEddY MarKS; 
BaNda TroPa do forrÓ; BaNda laMaZoN; BaNda BaTidÃo; dUPla 
HENriQUE E GaBriEl; carol alVES; NEGa lora; BaNda THE Moro; 
BaNda BrEGa EPoQUE; GrUPo ParafolclÓrico flor da aMaZÔNia; 
GrUPo o PEQUENo PrÍNciPE E a lENda da ESPada dE PraTa, se 
apresentarão em formato digital liVE e Gravações de Vídeos, no dia 
23/05/2021, no Munícipio de ananindeua/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 62/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano 
interno: 21dEMP00165; 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: Pará SHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
011/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 012/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 24/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 659727

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N°. 045/2021 - FcG de 24.05.2021.
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 nº. 33.781 de 15.01.2019;
rESolVE:
EXoNErar aliNE da coSTa MoUra – Secretária de diretoria GEP-
daS-011.1 desta fundação, a contar de 10.05.2021.
NoMEar aliNE da coSTa MoUra, para o cargo de Gerente GEP-
daS-011.3 desta fundação, a contar de 10.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
autorização: Processo nº 2021/497038
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 659496

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 044/2021 - FcG de 24.05.2021
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 nº. 33.781 de 15.01.2019;
rESolVE:
EXoNErar liZZiaNE SilVa doS SaNToS – Gerente GEP-daS-011.3 desta 
fundação, a contar de 10.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
autorização: Processo nº. 2021/497038
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 659489

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 002/2021 – secoM
Processo N° 2021/428309
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Etiquetas adesivas para Patrimônio em Poliéster Metalizado, 
para atender as necessidades da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) 
Belém/PA, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
daTa da aBErTUra: 27/05/2021.
Hora dE aBErTUra: 10h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação eletrônica, deverão acessar o site 
na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
coordenador de compras

Protocolo: 659668

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coNtas
Processo N. º 2021/196017
do oBJETo: Este TErMo iNdENiZaTÓrio tem por objeto o pagamento de 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS – oficiNaS cENaS dE PaZ JUrUNaS.
Período de Prestação do Serviço: 26 a 27 de fevereiro e 09 a 10 de abril de 2021.
Valor: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Justificativa: arts. 58 a 65 da Lei n° 4.320/64.
dotação orçamentária:
65.201.24.392.1503.8425
Elemento: 33.90.36
fonte: 0101
Pi: 103.000.8425c
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rEQUErENTE cPf oficiNa Valor
BrUNo TorrES da SilVa 006.442.222-47 corPo E VoZ r$ 600,00

fEiPE MarcoS GoNÇalVES 
corTEZ 000.421.582-65 aUdioViSUal E EdiÇÃo r$ 1.200,00

fEliPE SaNTiaGo NEGidio 011.077.062-54 ciNEGrafia r$ 600,00
Marcia criSTiNa liMa 608.236.742-15 rádio r$ 600,00

PaloMa SilVa liMa 021.347.542-14 corPo E VoZ r$ 600,00
ToTal r$ 3.600,00

ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 659558

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 628/2021-GaB/siNd. Belém, 24 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
PorTaria nº 67/2021-GaB/SiNd de 19 de janeiro de 2021, publicada no 
doE n° 34.466 de 20 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 20 de maio 
de 2021, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 629/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 593/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da PorTaria nº 52/2019-GaB/Pad de 16/05/2019, publica-
da no doE n° 33.875 de 17/05/2019, prorrogado pela PorTaria nº 132/2019-
GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 17/07/2019, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 630/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 595/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 208/2019-GaB/Pad de 18/09/2019, 
publicada no doE n° 33.986 de 19/09/2019, prorrogado pela PorTaria nº 
286/2019-GaB/Pad de 21/11/2019, publicada no doE nº 34.041 de 22/11/2019, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 

PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 631/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 596/2021-NdE/SEdUc, 
de 20/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 214/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 297/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 632/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 597/2021-NdE/SEdUc, 
de 20/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 215/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 298/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 633/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 598/2021-NdE/SEdUc, 
de 20/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 251/2019-GaB/Pad de 
01/11/2019, publicada no doE n° 34.026 de 04/11/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 01/2020-GaB/Pad de 13/01/2020, publicada no doE 
nº 34.089 de 14/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 634/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 617/2021-GaB/Pad de 
20/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 05/2018, de 11/01/2018, publi-
cada no doE nº 33.537 de 15/01/2018, pela servidora criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 635/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 636/2021-GaB/Pad de 21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 15/2018, de 15/01/2018, publi-
cada no doE nº 33.549 de 31/01/2018, pela servidora criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 636/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 638/2021-GaB/Pad de 21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 24/2018, de 09/02/2018, publi-
cada no doE nº 33.559 de 16/02/2018, pela servidora criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 637/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 618/2021-GaB/Pad 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 a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 45/2018, de 06/03/2018, publi-
cada no doE nº 33.572 de 07/03/2018, pela servidora criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 638/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 634/2021-GaB/Pad de 
21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 76/2018, de 28/03/2018, publi-
cada no doE nº 33.589 de 03/04/2018, pela servidora criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 639/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 620/2021-GaB/Pad 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 a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 112/2018, de 03/05/2018, pu-
blicada no doE nº 33.611 de 07/05/2018, pela servidora criSTiaNE dE 
NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 640/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 619/2021-GaB/Pad 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 a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 116/2018, de 09/05/2018, pu-
blicada no doE nº 33.614 de 10/05/2018, pela servidora criSTiaNE dE 
NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 641/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 637/2021-GaB/Pad de 21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 201/2018, de 07/08/2018, pu-
blicada no doE nº 33.549 de 08/08/2018, pela servidora criSTiaNE dE 
NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 642/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 639/2021-GaB/Pad de 
21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 203/2018, de 07/08/2018, pu-
blicada no doE nº 33.642 de 08/08/2018, pela servidora criSTiaNE dE 
NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 643/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 633/2021-GaB/Pad de 
21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 217/2018, de 24/08/2018, pu-
blicada no doE nº 33.701 de 17/09/2018, pela servidora criSTiaNE dE 
NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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 644/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 635/2021-GaB/Pad de 21/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela PorTaria nº 407/2018, de 29/11/2018, pu-
blicada no doE nº 33.750 de 30/11/2018, pela servidora criSTiaNE dE 
NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, 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: 659546
Portaria de redes. Nº 645/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 588/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 298/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, publicada no doE n° 
33.740 de 14/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 74/2019-GaB/Pad 
de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o 
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prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº646/2021-GaB/Pad. Belém, 24 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 589/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 323/2018-GaB/Pad de 21/11/2018, publicada no doE n° 
33.744 de 22/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 03/2019-GaB/Pad 
de 14/03/2019, publicada no doE nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº647/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 590/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 348/2018-GaB/Pad de 22/11/2018, publicada no doE n° 
33.746 de 26/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 08/2019-GaB/Pad 
de 14/03/2019, publicada no doE nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº648/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 591/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 372/2018-GaB/Pad de 26/11/2018, publicada no doE n° 
33.748 de 28/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 69/2019-GaB/Pad 
de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº649/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 581/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 56/2018-GaB/Pad de 13/03/2018, publicada no doE n° 
33.577 de 14/03/2018, prorrogado pela PorTaria nº 161/2018-GaB/Pad 
de 27/06/2018, publicada no doE nº 33.648 de 03/07/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;

coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº650/2021-GaB/Pad. Belém,15 de março 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 586/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do Pad instaurado nos termos 
da PorTaria nº 74/2018-GaB/Pad de 22/03/2018, publicada no doE n° 
33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela PorTaria nº 160/2018-GaB/Pad 
de 27/06/2018, publicada no doE nº 33.648 de 03/07/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº651/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 580/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 239/2019-GaB/Pad de 16/10/2019, publicada no doE n° 
34.014 de 18/10/2019, prorrogado pela PorTaria nº 350/2019-GaB/Pad 
de 27/12/2019, publicada no doE nº 34.076 de 30/12/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº652/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 579/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 237/2019-GaB/Pad de 09/10/2019, publicada no doE n° 
34.006 de 10/10/2019, prorrogado pela PorTaria nº 341/2019-GaB/Pad 
de 13/12/2019, publicada no doE nº 34.061 de 16/12/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº653/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 578/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 232/2019-GaB/Pad de 03/10/2019, publicada no doE n° 
34.001 de 04/10/2019, prorrogado pela PorTaria nº 340/2019-GaB/Pad 
de 13/12/2019, publicada no doE nº 34.061 de 16/12/2019, requerendo o 
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prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº654/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 577/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 230/2019-GaB/Pad de 03/10/2019, publicada no doE n° 
34.001 de 04/10/2019, prorrogado pela PorTaria nº 338/2019-GaB/Pad 
de 13/12/2019, publicada no doE nº 34.061 de 16/12/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº655/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 576/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 229/2019-GaB/Pad de 03/10/2019, publicada no doE n° 
34.001 de 04/10/2019, prorrogado pela PorTaria nº 328/2019-GaB/Pad 
de 10/12/2019, publicada no doE nº 34.057 de 12/12/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão de-
signada, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a neces-
sidade de realização de procedimentos indispensáveis à busca da 
verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº656/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 601/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 263/2019-GaB/Pad de 12/11/2019, publicada no doE n° 
34.034 de 13/11/2019, prorrogado pela PorTaria nº 17/2020-GaB/Pad 
de 23/01/2020, publicada no doE nº 34.097 de 24/01/2020, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº657/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 600/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 259/2019-GaB/Pad de 06/11/2019, publicada no doE n° 
34.029 de 07/11/2019, prorrogado pela PorTaria nº 03/2020-GaB/Pad 
de 13/01/2020, publicada no doE nº 34.089 de 14/01/2020, requerendo o 

prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº658/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 599/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 254/2019-GaB/Pad de 04/11/2019, publicada no doE n° 
34.027 de 05/11/2019, prorrogado pela PorTaria nº 02/2020-GaB/Pad 
de 13/01/2020, publicada no doE nº 34.089 de 14/01/2020, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº659/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 592/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 406/2018-GaB/Pad de 29/11/2018, publicada no doE n° 
33.750 de 30/11/2018, prorrogado pela PorTaria nº 67/2019-GaB/Pad 
de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão de-
signada, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a neces-
sidade de realização de procedimentos indispensáveis à busca da 
verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº660/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 603/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos da 
PorTaria nº PorTaria nº 156/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, publicada 
no doE n° 34.412 de 19/11/2020, prorrogado pela PorTaria nº 14/2021-
GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº661/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 602/2021-NdE/SEdUc, de 
20/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 127/2020-GaB/Pad de 18/09/2020, publicada no doE n° 
34.350 de 21/09/2020, prorrogado pela PorTaria nº 12/2021-GaB/Pad 
de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o 
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prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº662/2021-GaB/Pad. Belém,24 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 02/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 126/2019-GaB/Pad de 27/06/2019, publicada no doE n° 
33.906 de 28/06/2019, prorrogado pela PorTaria nº 224/2019-GaB/Pad 
de 19/09/2019, publicada no doE nº 33.989 de 23/09/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima referida, a 
contar da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
 Portaria Nº 663/2021-GaB/Pad  Belém, 24 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria nº 70/2011-GaB/SiNd, de 03/10/2011, publicada no doE 
edição nº 32.017 de 13/10/2011, bem como os fatos denunciados nos 
autos do Processo nº 422549/2011 e as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos do despacho de Julgamento exarado pela Se-
cretária de Educação-Pa, de 26 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor dos servidores E.f.G.B.S., Mat. 80845760-2; S.P.f.S., Mat. 
57174264-1; E.S.P.l., Mat. 5221528-1; J.J.c.a., Mat. 5324734-1; l.d.M.G., 
Mat. 3249379-1; r.G.f.f., Mat. 57197622-1; pelo cometimento de transgres-
sões, em tese, ao que dispõe o art. 190, iV da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores EdSoN MaToS doS 
SaNToS JÚNior, Mat. nº 80845440-4, roSaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. 
nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS , Mat. nº 240842-1, 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia  e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 659587

errata
.

errata
retiFicar Portaria Nº 003076/2021- saGeP de 11/05/2021
PUBlicada No doE  Nº  34.582 dE 13/05/2021
oNde se LÊ: 11/04/2021 a 01/10/2022
Leia-se: 15/04/2021 a 11/10/2021

Protocolo: 659285
errata
retiFicar Portaria Nº 003387/2021- saGeP de 17/05/2021
PUBlicada No doE Nº 34.588 dE 19/05/2021
oNde se LÊ: 26/12/2019 a 28/02/2021
Leia-se: 01/03/2021 a 31/05/2021

Protocolo: 659306
errata
retiFicar a Portaria Nº 002814/2021- saGeP de 06/05/2021
PUBlicada No doE Nº 34.582 dE 13/05/2021
oNde se LÊ: MESTrado
Leia-se: doUTorado

Protocolo: 659359

errata ao Protocolo: 654629
contrato de empreitada Global nº 171/2018 – sedUc/ cos construtora Ltda.
onde se Lê
Termo aditivo: 4
Leia-se:
Termo aditivo: 5
Publicado no doE de nº 34.592 em 24/05/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 659385
errata
retiFicar Portaria Nº  002839/ 2021-saGeP de 06/05/2021
PUBlicada No doE Nº 34.582 dE 13/05/2021
oNde de LÊ: 11/04/2021 a 01/10/2022
Leia-se: 15/04/2021 a 11/10/2021

Protocolo: 659264

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47946/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizar fiscalização de obras nas Escola 
Nova com 12 salas de aula (Quatipuru) e EEEFM Pacifico Leão (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / Garrafao do NorTE / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GilSoN da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5073944  cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 659669
Portaria de diarias No. 47948/2021
oBJETiVo: acompanhar os técnicos para realização de cHEcK liST para conclusão 
da obra de construção na Escola Nova com 12 salas de aula (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: SaNdra KaSSUMi KYUSHiMa
MaTrÍcUla: 6403165  cPf: 01583644229
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor da dirEToria dE rEcUrSoS TEcNic / aS-
SESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 659664
Portaria de diarias No. 47949/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem cHEcK liST para conclusão 
da obra de construção na Escola Nova com 12 salas de aula (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 57216813  cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 659646
Portaria de diarias No. 47947/2021
oBJETiVo: cHEcK liST para conclusão da obra de construção na Escola 
Nova com 12 salas de aula (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE carloS SaNToS SoUSa
MaTrÍcUla: 57221037  cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 659676
Portaria de diarias No. 47983/2021
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: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 659685
Portaria de diarias No. 47984/2021
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: alaN PiNTo MoraES
cPf: 98303570234
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 659687
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oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 3601/2021 de 19/05/2021
Nome: BrUNa fErNaNda TEiXEira dE SoUZa
Matrícula:5906292/1 cargo:Professor
lotação:Erc assoc. de Pais e amigos Excepcionais/Belém
Período:28/05/21 a 26/07/21
Triênios:20/06/13 a 19/06/16
Portaria nº. 3603/2021 de 19/05/2021
Nome: WaNdErSoN aUGUSTo oliVEira dE alMEida
Matrícula:57223075/1 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:16/05/21 a 14/07/21
Triênios:25/11/09 a 24/11/12
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 3494/2021 de 18/05/2021
Nome:JaNaiNa dE faTiMa alVES SoUZa
Matrícula:57212821/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3495/2021 de 18/05/2021
Nome:PaUlo roBErTo BrUNo
Matrícula:57211445/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3496/2021 de 18/05/2021
Nome:SilVia cYNara fErrEira BaSToS
Matrícula:57224810/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3497/2021 de 18/05/2021
Nome:roSEMarY da crUZ MoNTEiro
Matrícula:5908001/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3498/2021 de 18/05/2021
Nome:aNToNio carloS MoNTEiro fUrTado
Matrícula:57214457/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3499/2021 de 18/05/2021
Nome:EliSaNGEla do Socorro PiNTo SaNToS
Matrícula:57224230/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3500/2021 de 18/05/2021
Nome:EUraci PErEira TaVarES TaKESHiTa
Matrícula:57212655/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3501/2021 de 18/05/2021
Nome:GlaUcENilda caWETaNa da SilVa PiNHEiro
Matrícula:5947817/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3502/2021 de 18/05/2021
Nome:Socorro GraciETE SaNToS QUEiroZ
Matrícula:6013856/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3503/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria BErNadETE frEirE
Matrícula:752568/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3504/2021 de 18/05/2021
Nome:aNdrEa dE SoUZa Maia
Matrícula:5086477/3Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:UT Jose alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.: 3505/2021 de 18/05/2021
Nome:EliaNE dE PaUla cardoSo
Matrícula:5901581/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Temistocles araujo/Belém
Portaria nº.: 3506/2021 de 18/05/2021
Nome:SiMoNE daS GraÇaS HiPoliTo falcao
Matrícula:5890703/1Período:16/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE cornelio de Barros/Belém
Portaria nº.: 3398/2021 de 18/05/2021
Nome:lUiZ carloS SaNTaNa SilVa
Matrícula:57213251/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 3399/2021 de 18/05/2021
Nome:NaTaNaEl MENdES BriTo
Matrícula:5483514/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 3400/2021 de 18/05/2021
Nome:GUioMariNo MaciEl TaVarES filHo
Matrícula:57213754/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 3401/2021 de 18/05/2021
Nome:roSENilMa PaNToJa frEiTaS
Matrícula:57225970/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 3402/2021 de 18/05/2021
Nome:ElZaliBia rodriGUES dUrao
Matrícula:350109/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021

Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 3403/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria JoSE dE alcaNTara MarGalHo
Matrícula:340120/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 3404/2021 de 18/05/2021
Nome:EdiValda cElESTE GoMES NEGrao
Matrícula:733199/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 3405/2021 de 18/05/2021
Nome:JoicE EloiSE dE SoUSa loPES
Matrícula:57218198/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 3406/2021 de 18/05/2021
Nome:Marcia HElENa GEMaQUE dE SoUZa
Matrícula:5312078/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 3407/2021 de 18/05/2021
Nome:EliaNE criSTiNa GUiMaraES TriNdadE
Matrícula:8062860/1Período:12/07 a 10/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)Belém
Portaria nº.: 3408/2021 de 18/05/2021
Nome:dilaNE rEGiNa da rocHa PriNTES
Matrícula:54181915/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)Belém
Portaria nº.: 3409/2021 de 18/05/2021
Nome:EUfroSiNa da crUZ BEZErra
Matrícula:195790/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2019
Unidade:centro de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Portaria nº.: 3410/2021 de 18/05/2021
Nome:TaTiaNa PaNToJa TriNdadE
Matrícula:Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:centro de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Portaria nº.: 3411/2021 de 18/05/2021
Nome:lUZiETE da coNcEiÇÃo BElEM aNdradE NoroNHa
Matrícula:5899542/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Madre celeste/ananindeua
Portaria nº.: 3412/2021 de 18/05/2021
Nome:PaUliNo SoUZa MENdES
Matrícula:732591/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE colonia do fidelis/icoaraci
Portaria nº.: 3412/2021 de 18/05/2021
Nome:THaTYaNY BaTalHa PalMEira
Matrícula:57217527/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE cornelio de Barros/Belém
Portaria nº.: 3414/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria do Socorro Baia NoNaTo
Matrícula:760978/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf clube Maes N Senhora apar P S francisco/ananindeua
Portaria nº.: 3415/2021 de 18/05/2021
Nome:cElENE da SilVa PiNHEiro
Matrícula:5948252/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Norma Morhy/Belém
Portaria nº.: 3416/2021 de 18/05/2021
Nome:raiMUNdo JUcEliNo riBEiro SilVa
Matrícula:454079/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf rodolfo Tourinho/Belém
Portaria nº.: 3417/2021 de 18/05/2021
Nome:WilToN liGErio dE SoUZa
Matrícula:557501/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3418/2021 de 18/05/2021
Nome:VEra lUcia foNSEca dE JESUS
Matrícula:6022154/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3419/2021 de 18/05/2021
Nome:SiMoNE araGao SilVa
Matrícula:57214004/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3420/2021 de 18/05/2021
Nome:rEJaNY frEiTaS dE araUJo
Matrícula:357545/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3421/2021 de 18/05/2021
Nome:MaricEli dE SoUZa alMEida
Matrícula:324523/1Período:23/07 a 05/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3422/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria EUNicE PENa dE caSTilHo
Matrícula:751456/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3423/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria EliSaBETH daMaScENo PiNTo
Matrícula:5743036/2Período:19/07 a 01/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3424/2021 de 18/05/2021
Nome:Maria daS GraÇaS MaToS dE SoUZa
Matrícula:751499/1Período:18/06 a 17/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
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Portaria nº.: 3425/2021 de 18/05/2021
Nome:JUliaNa BaTiSTa caNTarElli ValEZi
Matrícula:57213361/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3426/2021 de 18/05/2021
Nome:JUlia daMaScENo cardoSo
Matrícula:606073/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3427/2021 de 18/05/2021
Nome:iErEcE oliVEra roSa
Matrícula:453340/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3428/2021 de 18/05/2021
Nome:EliaS MoNTEiro daS NEVES
Matrícula:778770/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3429/2021 de 18/05/2021
Nome:EliaNa criSTiNa corrEa NUNES
Matrícula:571989/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3430/2021 de 18/05/2021
Nome:dioNE da coSTa SiQUEira
Matrícula:751545/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3431/2021 de 18/05/2021
Nome:aNdrEZa lUZ da SilVa PErEira
Matrícula:57213567/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3432/2021 de 18/05/2021
Nome:aNdrEia cEcilia fErrEira da SilVa
Matrícula:55590275/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3433/2021 de 18/05/2021
Nome:adriaNo SoUZa dE MoraES
Matrícula:57213235/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3434/2021 de 18/05/2021
Nome:adriaNa rodriGUES SoarES dE araUJo
Matrícula:54182496/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE lauro Sodre/Belém
Portaria nº.: 3435/2021 de 18/05/2021
Nome:alVaro ModESTo corrEa GUiMaraES
Matrícula:662321/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.: 3436/2021 de 18/05/2021
Nome:lUciaNY dE Sa fraNco
Matrícula:57224251/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.: 3437/2021 de 18/05/2021
Nome:loUrENÇo SaNcHES dE MaToS JUNior
Matrícula:5791316/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.: 3438/2021 de 18/05/2021
Nome:iVaNa lia Vidal dE oliVEira
Matrícula:759740/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.: 3439/2021 de 18/05/2021
Nome:Marai dE NaZarE ViEira PiNTo
Matrícula:730297/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 3440/2021 de 18/05/2021
Nome:GioVaNNi daNiEl doS SaNToS dE MElo
Matrícula:57213640/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.: 73/2021 de 10/05/2021
Nome:cloViS NiValdo da coSTa SoUSa JUNior
Matrícula:57214439/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria nº.: 261/2021 de 07/05/2021
Nome:ariaNE BaldEZ coSTa
Matrícula:57217487/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:1 UrE/Bragança
Portaria nº.: 269/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria aEliZ do Socorro da SilVa
Matrícula:6317642/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM augusto correa/Bragança
Portaria nº.: 270/2021 de 11/05/2021
Nome:daYaNE do Socorro da SilVa SoUSa
Matrícula:5901382/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Mario Queiroz do rosario/Bragança
Portaria nº.: 271/2021 de 11/05/2021
Nome:roMaNo doS SaNToS SoUSa
Matrícula:428507/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr alvaro adolfo/Viseu
Portaria nº.: 272/2021 de 11/05/2021
Nome:fraNciSco cESar riBEiro doS SaNToS BaSToS
Matrícula:5902279/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.: 274/2021 de 11/05/2021

Nome:MariaNa THErEZo Vilar
Matrícula:57214293/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/Bragança
Portaria nº.: 275/2021 de 11/05/2021
Nome:Joao GErSoN da SilVa MEScoUTo
Matrícula:979970/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM leandro l da Silva/Bragança
Portaria nº.: 278/2021 de 14/05/2021
Nome:iara lEidE PErEira SoarES
Matrícula:5901386/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.: 279/2021 de 14/05/2021
Nome:iEda SiMoNE da SilVa GoNÇalVES
Matrícula:961868/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.: 280/2021 de 14/05/2021
Nome:Maria iVaNETE SilVa MEScoUTo
Matrícula:961876/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:1021
Unidade:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.: 281/2021 de 14/05/2021
Nome:SilVaNa do Socorro da SilVa MEdEiroS
Matrícula:654850/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:1021
Unidade:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.: 283/2021 de 14/05/2021
Nome:EdENilSE do Socorro dE SoUSa coSTa
Matrícula:5901444/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:1021
Unidade:EEEfM Prof argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.: 284/2021 de 14/05/2021
Nome:liliaNE MoNTEiro PiNHEiro
Matrícula:57214490/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM leandro l da Silveira/Bragança
Portaria nº.: 285/2021 de 14/05/2021
Nome:JoSiElE dE NaZarE SilVa dE JESUS
Matrícula:57214538/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc assoc. de Pais e amigos do Excepcionais/Bragança
Portaria nº.:287 /2021 de 14/05/2021
Nome:MilToN BrUNo liMa loBao
Matrícula:6300454/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc assoc. de Pais e amigos do Excepcionais/Bragança
Portaria nº.: 100/2021 de 29/03/2021
Nome:JoSEfa GoMES carValHo BarBoSa
Matrícula:591335/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE Macario dantas/S Geraldo do araguaia
Portaria nº.: 115/2021 de 17/05/2021
Nome:ValdiViNo raMoS alVES
Matrícula:57210726/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr inacio de Sousa Moita/Maraba
Portaria nº.: 156/2021 de 28/04/2021
Nome:HElENir rodriGUES TaBoSa
Matrícula:57234437/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof albertina Barreiros/itupiranga
Portaria nº.: 174/2021 de 27/04/2021
Nome:Marai fErrEira liMa
Matrícula:57234436/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Prof acy de JESUS N de Barros Pereira/Maraba
Portaria nº.: 184/2021 de 27/04/2021
Nome:SUraMa coElHo cUNHa dE SoUZa
Matrícula:57208599/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Geraldo Mendes de castro Veloso/Maraba
Portaria nº.: 285/2021 de 17/05/2021
Nome:alMiria BarBoSa alMEida
Matrícula:6022952/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE 1 E 2 G Prof Maria da Gloria r Paixão/Jacunda
Portaria nº.: 286/2021 de 17/05/2021
Nome:GEUZElia MENdES fErraZ
Matrícula:5470048/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Helio frota lima/abel figueiredo
Portaria nº.: 097/2021 de 18/05/2021
Nome:roNiValdo alMEida dE VaScoNcEloS
Matrícula:5358388/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:6 UrE/Monte alegre
Portaria nº.: /2020 de 09/03/2020
Nome:SaNdra SUElY da coSTa SaNToS
Matrícula:5645956/2Período:20/06 a 19/07/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM izidorio fco de Souza/Maracana
Portaria nº.: 349/2021 de 19/05/2021
Nome:EdicrEia PoNTES MoraES
Matrícula:5943840/1Período:29/06 a 28/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/Vigia de Nazare
Portaria nº.: 370/2021 de 17/05/2021
Nome:aNGElica PiNHEiro dE oliVEira
Matrícula:57211352/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2019
Unidade:EE inocencio Soares sede/Primavera
Portaria nº.: 54/2021 de 10/05/2021
Nome:aNToNio JoSE TaVarES da SilVa
Matrícula:5942141/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Padre Vitaliano Maria Vari/capitao Poço
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Portaria nº.: 55/2021 de 10/05/2021
Nome:Maria aUdiNEia MarQUES filHo
Matrícula:57212376/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Padre Vitaliano Maria Vari/capitao Poço
Portaria nº.: 56/2021 de 10/05/2021
Nome:Maria JoSE da SilVa frEiTaS
Matrícula:57209839/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Padre Vitaliano Maria Vari/capitao Poço
Portaria nº.: 042/2020 de 13/07/2020
Nome:JoNaS adriaNo SErrao Garcia
Matrícula:57210645/1Período:01/10 a 30/10/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM Gonçalves dias/Parauapebas
Portaria nº.: 054/2021 de 06/05/2021
Nome:carloS EdUardo dE SoUSa do NaSciMENTo
Matrícula:54192280/2Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:21 UrE/Parauapebas
Portaria nº.: 061/2021 de 18/05/2021
Nome:JESUa aNdradE SoUSa PraTa
Matrícula:5951213/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Eldorado/Eldorado dos carajas
Portaria nº.: 073/2021 de 14/05/2021
Nome:clEUNicE dE JESUS PaNToJa BorGES
Matrícula:54184748/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Emanuel Salgado Vieira/Juruti
Portaria nº.: 074/2021 de 14/05/2021
Nome:lidiaNE alMEida GUiMaraES
Matrícula:54181852/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Emanuel Salgado Vieira/Juruti
Portaria nº.: 001/2021 de 30/04/2021
Nome:daNiElE coNcEiÇÃo SarMENTo dE SoUSa
Matrícula:57214823/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.: 003/2021 de 30/04/2021
Nome:EUriNEa BarBoSa MoNTEiro
Matrícula:5942224/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.: 005/2021 de 30/04/2021
Nome:criSlaiNE SoUZa MENdoNÇa
Matrícula:5942236/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.: 3870/2021 de 24/05/2021
Nome:EdiZiE HElENa doS SaNToS fUrTado
Matrícula:5559952/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 3871/2021 de 24/05/2021
Nome:EdilMar JoSE da SilVa MESQUiTa
Matrícula:472255/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 3872/2021 de 24/05/2021
Nome:aNToNia rEGiNa dE SoUSa cardoSo
Matrícula:6389031/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 3873/2021 de 24/05/2021
Nome:aNa MarTa MoTa SalES
Matrícula:57212402/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 3874/2021 de 24/05/2021
Nome:aMaNda alVES MariNHo do roSario
Matrícula:5942245/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3875/2021 de 24/05/2021
Nome:iVaNildES PErEira dE SoUSa
Matrícula:753440/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3876/2021 de 24/05/2021
Nome:MarcElo da SilVa BaraTa
Matrícula:57213168/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3877/2021 de 24/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE cUNHa
Matrícula:5190584/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3878/2021 de 24/05/2021
Nome:oliNda Maria loBo da coSTa
Matrícula:628778/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3879/2021 de 24/05/2021
Nome:SiMoNE diaS lUZ
Matrícula:5437881/2Período:16/07 a 29/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3880/2021 de 24/05/2021
Nome:NoElY forMiGoSa dE liMa
Matrícula:57209972/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém
Portaria nº.: 3881/2021 de 24/05/2021
Nome:aldalila NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:5418518/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 3883/2021 de 24/05/2021

Nome:alciNa lUcia SaraiVa TorrES
Matrícula:5941243/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 3884/2021 de 24/05/2021
Nome:aNdrEa SilVa SalUSTiaNo
Matrícula:57208848/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.: 3885/2021 de 24/05/2021
Nome:dUlciENE SaNToS oliVEira do NaSciMENTo
Matrícula:5901584/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE luiz nunes direito/ananindeua
Portaria nº.: 3886/2021 de 24/05/2021
Nome:JUlioMarQUES MoNTEiro GUEdES
Matrícula:303720/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.: 3887/2021 de 24/05/2021
Nome:dUlcilENE dE faTiMa da SilVa BaENa rodriGUES
Matrícula:293032/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Poranga Juca/icoaraci
Portaria nº.: 3888/2021 de 24/05/2021
Nome:iZaBEl criSTiNa MoraES PErEira
Matrícula:5523338/3Período:19/07 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Poranga Juca/icoaraci
Portaria nº.: 3889/2021 de 24/05/2021
Nome:GilSilEiVa MiraNda doS rEiS
Matrícula:5948783/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Poranga Juca/icoaraci
Portaria nº.: 3890/2021 de 24/05/2021
Nome:faBio PaNToJa NaSciMENTo
Matrícula:57204920/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.: 3891/2021 de 24/05/2021
Nome:WESllEY lEao MoNTEiro
Matrícula:57212291/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paes decarvalho/Belém
Portaria nº.: 3892/2021 de 24/05/2021
Nome:ESTEr loPES SarGES
Matrícula:606979/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.: 3893/2021 de 24/05/2021
Nome:MarY coElHo coSTa
Matrícula:676098/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid castelo Branco/Belém
Portaria nº.: 3894/2021 de 24/05/2021
Nome:SHEila alMEida dE SoUSa
Matrícula:5899802/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid castelo Branco/Belém
Portaria nº.: 3896/2021 de 24/05/2021
Nome:liNdalVa GoMES carValHo
Matrícula:5558689/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:UT Jose alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.: 3897/2021 de 24/05/2021
Nome:alcilENE dE SoUZa BriTo
Matrícula:5521122/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:UT Jose alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.: 3898/2021 de 24/05/2021
Nome:riTa dE caSSia fErNaNdES GoMES
Matrícula:5889774/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Temistocles araujo/Belém
Portaria nº.: 3899/2021 de 24/05/2021
Nome:Maria dUlcilENE PaTricio araUJo
Matrícula:238805/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Temistocles araujo/Belém
Portaria nº.: 3900/2021 de 24/05/2021
Nome:lUcia dE NaZarE rodriGUES Troccoli
Matrícula:393673/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 3991/2021 de 24/05/2021
Nome:doriVal riBEiro da PoÇa JUNior
Matrícula:57212953/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém
Portaria nº.: 3902/2021 de 24/05/2021
Nome:EdilENE coSTa BElfor
Matrícula:6013490/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo fontelles de lima/icoaraci
Portaria nº.: 3861/2021 de 24/05/2021
Nome:doNaTila MaciEl doS SaNToS
Matrícula:752240/1Período:03/05 a 01/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro amazonas Pedroso/Belém
Portaria nº.: 3862/2021 de 24/05/2021
Nome:lUiZa rodriGUES SaNTaNa
Matrícula:5246091/2Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.: 3863/2021 de 24/05/2021
Nome:rafaEl lUiZ NoGUEira liMa
Matrícula:402249/2Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro i/Belém

Protocolo: 659616
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

sUPriMeNto de FUNdo
errata
Protocolo: 658774
Processo nº. 2021/541791
onde se lê:
Prazos: Para aplicação 15 (cinco) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Leia-se:
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Publicada no Diário Oficial N.º 34.592 de 24 de Maio de 2021.

Protocolo: 659406

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 740/2021, de 24 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: faBio aUGUSTo BarroSo ToTa
Matrícula funcional: 57201267/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
339039_ r$ 500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 659402

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo iNterNacioNaL
Proc. nº 2021/252105
acordo de cooperação internacional entre a Universidade do Estado do 
Pará – UEPa e a PoNTificia UNiVErSidadE caTolica dE cHilE (PUc 
- chile).
oBJETo: ambas as instituições deverão encorajar a cooperação em dis-
ciplinas administradas em seus respectivos cursos e procurarão promo-
ver: atividades de pesquisa conjunta; troca de informações e materiais de 
interesse mútuo; intercâmbio entre o corpo acadêmico e administrativo; 
pesquisadores; professores visitantes; alunos de pós-graduação; outros 
membros do quadro que julgarem pertinentes; e outras formas de coope-
ração que ambas as partes julgarem adequadas.
JUSTificaTiVa: Estabelecimento dos termos de compromisso entre as ins-
tituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 14.05.2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 14.05.2021 TÉrMiNo da ViGÊNcia: 13.05.2026
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo cidade: Belém Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: rUBENS cardoSo da SilVa
coNcEdENTE:
razão Social: PoNTificia UNiVErSidadE caTolica dE cHilE (PUc - chile)
logradouro: avda. libertador Bernardo o’Higgins 340
cidade: , Santiago
Estado: chile
dados do responsável pela Parte: iGNacio SaNcHEZ dÍaZ
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 659438
eXtrato do editaL 029/2021 - UePa
coNVocaÇÃo de MatrÍcULa
1ª chamada dos Processos seletivos/2021 – ProseL
o reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPa), no uso de suas atri-
buições regimentais, torna público e convoca os candidatos aprovados na 
1ª chamada dos Processos Seletivos/2021 – ProSEl, para realização da 
MaTrÍcUla nos cursos oferecidos por esta Universidade.
o Edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Mais informações através do telefone: (91) 3299-2219.
Belém, 25 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 659633

eXtrato do editaL Nº 27/2021 - UePa
Processo seLetiVo 2021
ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM ciÊNcias aMBieNtais
doUtorado acadÊMico-caMPUs BeLÉM
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna público que, no período de 
31/05 a 25/06/2021, estarão abertas as inscrições para o Processo Seleti-
vo para o Programa de Pós- Graduação em ciências ambientais (PPGca), 
em nível de doutorado acadêmico.
o edital, na íntegra, está disponível na Secretaria do PPGca e/ou nos si-
tes www.uepa.br e/ou https://paginas.uepa.br/pcambientais/processose-
letivo.html e as informações poderão ser obtidas por meio dos contatos 
a seguir. Telefone: (91) 3131-1914, e-mail: pcambientais@hotmail.com.
Belém, 24 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 659121

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

.

errata
.

errata de Portaria 269/2021 PUBlicada No doE 34.589 EM 
20/05/2021
oNde LÊ: 03/06/2021
Leia-se: 03/05/2021

Protocolo: 659548

diÁria
.

Portaria Nº 300/2021 – 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 2021/543864
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 ½ ( SEiS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
ZoZiMo raiMUNdo araUJo dE SoUSa,o referido conselheiro se desloca-
rá no trecho Belém/Toméaçu//São Miguel do Guama/Quatipuru/Belém/Pa 
no período de 06 a 12/06/2021 na finalidade de Participar fazendo Oficina 
de formação para conselheiros dos cMaS de Tomé-açu, São Miguel do 
Guama e Quatipurú/Pa .
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107006357 253.896 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 299/2021 – 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 2021/542498
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ ( ciNco E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria Jacirene de Souza Barbosa - matricula 54192688/1 e adriana Sou-
za de Barros - matricula 5875412/2, que se deslocarão para o município 
chaves/Pa no período de 07 à 12/06/2021, coM oBETiVo dE rEaliZar 
aPoio TEcNico Para GESTao do cadUNico E ProGraMa BolSa fa-
Milia.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 301/2021 – 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 2021/540733
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ ( ciNco E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Sérgio Vieria da costa, matricula 57231229/2, que se deslocará para o Mu-
nicipio de anajas no período de 31/05/2021 a 05/06/2021,cUJo oBJETiVo 
PrESTar aSSESSoraMENTo TEcNico SoBrE a rEGUlaMENTaÇÃo da 
lEi MUNiciPal dE BENEficil,PVac,PBc Na EScola ViSaNdo a iNSEr-
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ÇÃo doS BENEficiarioS E faMiliaS do cadUNico.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 302/2021 – 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 2021/535973
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
Elane cristina Nobre Titan, colaboradora eventual/Nutricionista, cPf: 
787.738.302-91, a qual se deslocará ao município de Marituba/Pa (Nova 
União) no dia 10/06/2021, com objetivo de atendimento nutricional – TEr 
PaZ (Nova União).
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8398 0101 261.640 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 303/2021 – 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 2021/535097
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
Sarah ferreira Mendes, Gerente, Matrícula: 5958317/1, a qual se deslocará 
ao município de ananindeua/Pa (icuí) no dia 26/05/2021, em anexo, com 
objetivo de atendimento nutricional – TEr PaZ icuí.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8398 0101006357 261.640 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 304/2020 – 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 2021/531698
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado 
aBaiXo:
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo, MaT.569620, SEcrETario adJUNTo dE
TraBalHo,EMPrEGo E rENda; TadEU dE JESUS carValHo loBaTo, 
MaT. 2025183 , GErENTE; MaYra HElENa GaliZa loPES dE aZEVEdo,
colaBoradora EVENTUal, que se deslocará para a cidade de BarcarE-
Na, no período 21/05/2021 com o objetivo de iNTErMEdiaÇÃo dE Mao 
dE oBra No MUNiciPio dE BarcarENa, cUJo MoToriSTa MaNoEl Joa-
QUiM MaUÉS fErrEira., MaT.5938894 fará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8946 0101006357/0101 266.721 3390 14/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de fEVErEiro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 659552

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
13- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 461/2020
ParTES: faSEPa E arliSSoN lUiZ rodriGUES doS SaNToS
MaTricUla: 5956365/ 1

carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 28.04.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 659567

.

.

errata
.

errata: contrato administrativo Nº 16/2021-FasePa
Publicado doE 34.585 de 17/05/2021
onde se lê : Vigência: 13 /05/ 2021 a 12 /05/ 2021
Leia-se : Vigência: 13 /05/ 2021 a 12 /05/ 2022

Protocolo: 659462

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 06/2021
Processo n° 2021 / 194415
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo dE ProTEÇÃo iNdiVi-
dUal, pelo período máximo de 12 meses, para atender as necessidades 
das Unidades operacionais da faSEPa de Belém e região Metropolitana, 
Marabá e Santarém conforme especificações e definições mínimas cons-
tantes no Termo de referência, anexo i.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br; www.fase-
pa.pa.gov.br e www.gov.br/compras (UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (UaSG 925609)
data de abertura: 09 de Junho de 2021, às 10h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H. G. Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 659501

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 191, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 539933/2021.
oBJETiVo: acompanhar adolescente, custodiado no cSEBa, em perícia 
psiquiátrica em cumprimento a determinação judicial.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 16/06/2021 a 18/06/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: JaNaiNa fErNaNdES raBElo, PSicÓloGa, Matricula 
8400923/2, e rodriGo rodolfo doS SaNToS riBEiro, MoNiTor, Ma-
tricula 5931413/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659608
Portaria Nº 190, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 542444/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: SaNTaNa do araGUaia/Pa.
PErÍodo: 19/05/2021 a 20/05/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: arTiMY PaiXÃo rodriGUES, MoNiTor, Matricula 
5919444/2, e SilVEira MarTiNS rEiS, MoToriSTa, Matricula 5956586/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659584
Portaria Nº 193, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 537705/2021.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em audi-
ência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 01/06/2021 a 01/06/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: Maria JoSÉ GiBSoN ValadarES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 57174951/1, Márcio WaNdEr BraGa NaSciMENTo, MoNiTor, 
Matricula 97571350/1, e GilNEY doS SaNToS GoMES, MoToriSTa, Ma-
tricula 5956499/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659641
Portaria: 192- do dia 24/05/2021
oBJETiVo: acompanhar adolescente custodiado no ciaM BElEM, 
para ser ouvido em audiência, cumprindo determinação judicial (Proc. 
549003/2021-Mem 258/2021)
SErVidora: Marilia fraNca oliVEira
carGo: PSicoloGo -  MaTricUla: 5956683/ 1
SErVidor : PEdro PETroNio oToNi oliVEira
carGo -  MoNiTor - MaTricUla: 5725593/ 6
SErVidor : Marcio alVES doS SaNToS
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 54193986/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :BarcarENa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 25/05/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 659655
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Portaria Nº 186, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 509127/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I (CJM), conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: JiJoca/cE.
PErÍodo: 25/05/2021 a 28/05/2021. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: lÉlia PESSoa oliVEira, aSSiSTENTE Social, Matricula 
3202640/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659183
Portaria Nº 189, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 538781/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jovem, 
custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: caPaNEMa/Pa.
PErÍodo: 01/06/2021 a 01/06/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: KarEN PriScila PErdiGÃo cardiaS, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5956504/1, e EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo JÚ-
Nior, MoToriSTa, Matricula 5956474/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659260
Portaria Nº 187, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 538434/2021.
OBJETIVO: Conduzir adolescente, custodiado no CAS I, para ficar aos cui-
dados familiares por 08 (oito) dias, conforme orientação médica.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 20/05/2021 a 20/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: iVETE coNcEiÇÃo SErraTE GoMES diaS, MoNiTora, Ma-
tricula 57174995/1, e MarcElo MENdES alMEida, MoToriSTa, Matricula 
5918587/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659204
Portaria Nº 188, de 24 de maio de 2021.
Processo nº 539829/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiada no CSEF, conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa
dESTiNo: STo aNTÔNio do TaUá/Pa.
PErÍodo: 28/05/2021 a 28/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: iolENE NoElY faVacHo rodriGUES, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 3199410/1, e JorGE lUiZ BarBoSa PirES, MoToriSTa, 
Matricula 5905458/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 659221

t.
.

torNar seM eFeito
.

distrato serVidor teMPorario
diário oficial Nº  doE 34385 de 17/05/2021
Protocolo: 655925
Órgão: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
ato: diSTraTo SErVidor TEMPorário
contrato nº 436/2020
Servidor: aldriN SoUZa SilVa
Matrícula: 59567151/ 1
cargo: Motorista
Término Vínculo: 13.05.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 659503

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 203/2021 seJUdH/coNed, de 19 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais,
rESolVE:
rEcoNdUZir, o Sr. domingos de lima campelo como conselheiro Titular 
no conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, representante da funda-
ção de atendimento Socioeducativa do Pará - faSEPa/Pa, para mandato no 
período de 19/05/2021 a 31/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 659602

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 208/2021
oBJETiVo: Para participação na “cerimônia de Posse na aldeia Moikarakô”.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
SErVidor:
PUYr doS SaNToS TEMBÉ; carGo: Gerente; MaT: 57176344/5; PErÍo-
do: 27 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 659513
Portaria Nº 209/2021
oBJETiVo: realizar ação de implantação de conselhos Municipais de defe-
sa da Mulher e organismos Municipais de Política para Mulheres.
 fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: cametá/Pa
SErVidor:
• MARCIA ANDREIA JORGE DE LIMA; CARGO: Coordenadora-CIPM; MAT: ; 
PErÍodo: 26 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 2,5
• ROSANA RIBEIRO MORAES; CARGO: Assistente Social; MAT: 57202516/1; 
PErÍodo: 26 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 2,5
• ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 57202332/1; 
PErÍodo: 26 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 2,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 659519
Portaria Nº 207/2020
oBJETiVo: . realizar ação de implantação de conselhos Municipais de de-
fesa da Mulher e organismos Municipais de Política para Mulheres.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Soure, Salvaterra e cachoeira do arari/Pa.
SErVidor:
• CAMILA CASTRO DE OLIVEIRA; CARGO: Colaboradora Eventual ; PERÍO-
do: 23 a 27/05/2021; Quantidade de diárias: 4,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 659540
Portaria Nº 202/2021
oBJETiVo: . realizar ação de implantação de conselhos Municipais de de-
fesa da Mulher e organismos Municipais de Política para Mulheres.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Soure, Salvaterra e cachoeira do arari/Pa
SErVidor:
• TELMA MARIA MEDEIROS DE LIMA; CARGO: Técnica; MAT: 54185843/4; 
PErÍodo: 23 a 27/05/2021; Quantidade de diárias: 4,5.
• KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO; CARGO: Assistente Admi-
nistrativo; MaT: 5116945/3; PErÍodo: 23 a 27/05/2021; Quantidade de 
diárias: 4,5.
• EVERSON SALES DOS SANTOS ALMEIDA; CARGO: Motorista; MAT: 
57201730/1; PErÍodo: 23 a 27/05/2021; Quantidade de diárias: 4,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 659534

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria
.

Portaria N° 023/2021–GGa/ sedeMe 
BeLÉM 12 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:
dESiGNar a servidora carla TocaNTiNS PaES, identidade funcional nº 
5947127/1, ocupante do cargo de coordenadora, lotado nesta SEdEME, 
para responder pela coordenadoria de Gestão de Pessoas, no período 
13/05/2021 a 11/06/2021; em razão do gozo de férias regulamentares 
da servidora lia VidiGal Maia, identidade funcional nº 5947700/1, ocu-
pante do cargo de assessor Especial ii, conforme PorTaria Nº 080/2020 
GGa/SEdEME de 09/09/2020, publicada no doE nº 34.340 de 10/09/2020 
e PorTaria Nº 2.977/2019 ccG de 02/04/2019, publicada no doE nº 
33.841 de 03/04/2019
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 659404
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.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo PreseNciaL N º 005/2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto 
básico de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no muní-
cipio de Belém-PA, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo 
de referência.
aBErTUra: dia 16 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 expedien-
te externo ou, ainda, solicitado por e-mail gasdopara@gasdopara.com.br. 
Belém/Pa, 24 de Maio de 2021. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente.

Protocolo: 659408

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo – codec
NÚMero da disPeNsa: 012/2021;
daTa da diSPENSa: 24.05.2021;
o presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará-co-
dEc/Pa, nos usos de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da com-
panhia, à vista dos elementos contidos no presente processo devidamente 
justificado, considerando que o PARECER JURÍDICO Nº 037/2021, prevê a 
diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei n° 13.303/16 
e regulamento interno de licitações e contratos da codEc/Pa,
rESolVE:
i – dEclarar dispensável de licitação a contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de Certificado Digital para Pessoa Física, tipo e-CPF 
a3, mídia cartão, com validade para 36 (trinta e seis) meses, de acordo 
com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 
constante dos autos do Processo administrativo Nº 2021/504598.
ii – dETErMiNar seja contratada a empresa iMPrENSa oficial do ES-
Tado, cNPJ Nº 4.835.476/-0001-01.
ordENador dE dESPESa: lUTfala dE caSTro BiTar – Presidente – 
codEc.
-------------------------------------------------------------------------------
terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo – codec
NÚMEro da diSPENSa: 012/2021;
daTa da diSPENSa: 24.05.2021;
daTa da raTificaÇÃo: 24.05.2021;
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de certi-
ficado Digital para Pessoa física, tipo e-cPf a3, mídia cartão, com validade 
para 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Termo de referência constante dos autos do Processo 
administrativo Nº 2021/504598;
coNTraTada: iMPrENSa oficial do ESTado, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
Nº 4.835.476/-000101;

fUNcioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338 - operacionali-
zação das ações administrativas;
ElEMENTo dE dESPESa: 339040 (Serv. de Tecnologia da informação e 
comunicação – P.J);
foNTE: 0261000000;
Valor: r$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais);
fUNdaMENTo lEGal: art. 29, ii, da lei n° 13.303/16, decreto Nº 
2.168/2010 alterado pelo decreto Nº 856/20 e regulamento interno de 
licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo Nº 2021/504598.
ordENador dE dESPESa: lUTfala dE caSTro BiTar – Presidente - 
codEc.

Protocolo: 659412

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 76/2021, GaB/iMetroParÁ, 24 de maio de 2021.
dispõe sobre Exoneração 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.
rESolVE:
art. 1º - EXoNErar a servidora lorENa BriTo cardoSo, ocupante do 
cargo comissionado de Secretário de diretoria, GEP. daS. 011.1, deste 
instituto de Metrologia do Estado do Pará, a contar de 24 de maio do ano 
corrente.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura,
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 24 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente 
imetropará

Protocolo: 659391

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 022/2021 – JUcePa.
PaE n° 2021/278311.
Exercício: 2021.
data da assinatura: 21/05/2021.
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2022.
Valor global: r$ 2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais).
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
gráficos, visando o fornecimento de materiais de mesma natureza, e o 
fornecimento de materiais personalizados com garantia de qualidade e por 
demanda, tais como: crachás de identificação funcional e acessórios de 
crachás para os colaboradores da JUcEPa.
contratado: JaNETE EdiTE PErEira doS SaNToS 26234670210, inscrita 
no cNPJ n° 13.747.515/0001-00.
Endereço: rua acapulco n° 13, Parauapebas Pa cEP 68.515- 000.
orçamento:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo fonte: 0261 recur-
sos da adm indireta ( próprios) Pi: 4120008338c
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 659469
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terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Termo de Cooperação Técnica n° 32/2021
Partes: Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa e a ProcUradoria 
da faZENda NacioNal No Pará, cNPJ nº 00.394.460/0236- 05.
objeto: o presente Termo, tem por objeto disciplinar o acesso as bases 
de dados existentes referentes aos atos constitutivos e alterações concer-
nentes às empresas mercantis registradas na Junta comercial do Estado 
do Pará.
Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2026.
data da assinatura: 21/05/2021.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 659472

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 358/2021, de 21 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/535769, de 19/05/2021 
e os termos do Oficio nº. 359/2021/GS/SEPLAD, e
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado no doE nº. 
34.240, de 01/06/2020.
r E S o l V E:
i - ProrroGar, pelo prazo de 02 (dois) anos, no período de 01/06/2021 
a 31/05/2023, a cessão da servidora alETH SaNToS alVarES, matrícula 
nº. 7013/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - Economista, 
para a Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad, 
com ônus para o órgão cessionário.
ii– caberá ao Órgão cessionário comunicar a frequência do servidor, men-
salmente, ao órgão cedente;
iii - caberá ao órgão cessionário apresentar o servidor ao seu órgão de 
origem ao término da cessão;
iV - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 659522

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 27/2021– Pe Nº 02/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
San Marino ltda - cNPJ 93.785822/0001-06
oBJETo do coNTraTo: aquisição de veículos de transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de ônibus escolar, em atendimento ao municí-
pio de abel figueiredo/Pa.
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 24/05/2022
Valor: r$ 539.000,00
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE00866
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 - 15.121.1508.8890 449052  0101 / 0301 / 0106 / 0306
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua irmão Gildo Schiavo, nº 110 – Bairro ana rech – caxias do Sul/rS, 
cEP 95058-510.
Telefone: (54) 2101 4147

Protocolo: 659356

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º tac Nº 20/2014 – cP Nº 01/2014
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
r&a construções ltda – cNPJ 83.736.405/0001-10

objeto: implantação do Sistema de abastecimento de água, no Município 
de Santo antônio do Tauá/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93.
Vigência: 14/05/2021 a 12/08/2021
data da assinatura: 14/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659245

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo Lici-
tatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2020/1022689
2. licitação nº: 001/2021
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 24/05/2021
5. data da Homologação: 24/05/2021
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da 
oBra dE coNSTrUÇÃo do HoSPiTal ProNTo - Socorro, No MUNicÍ-
Pio dE BElÉM/Pa.
7. Empresa vencedora adjudicada: coNSÓrcio cdG ProGrEdior BElÉM 
constituído elas empresas cdG coNSTrUTora S/a cNPJ: 03.043.067/0001-
00 E coNSTrUTora ProGrEdior lTda cNPJ: 56.838.949/0001-10 com 
o valor de r$ 145.996.619,11 (cento e quarenta e cinco milhões, nove-
centos e noventa e seis mil, seiscentos e dezenove reais e onze centavos).
Belém/Pa, 24 de maio de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659460

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3° terMo aditiVo ao coNVÊNio 12/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de acará – cNPJ 05.196.548/0001-72
objeto do convênio: Execução de obras de revitalização da Praça de ali-
mentação, no Município de acará/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo.
Vigência: 24/05/2021 a 21/09/2021
data da assinatura: 24/05/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659254
3° terMo aditiVo ao coNVÊNio 46/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breu Branco – cNPJ 34.626.440/0001-70
Objeto do Convênio: Execução de Drenagem Superficial e Pavimentação 
asfáltica em concreto Betuminoso a Quente, Meio fio e Sarjeta, em Via 
Públicas do Município de Breu Branco/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo.
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/2022
data da assinatura: 24/05/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659313
3° terMo aditiVo ao coNVÊNio 37/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Belém – cNPJ 05.055.009/0001-13
objeto do convênio: obra de drenagem, terraplenagem, pavimentação e 
Sinalização de Vias no Município de Belém/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo.
Vigência: 25/05/2021 a 25/05/2022
data da assinatura: 24/05/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659349
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.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 27/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 27.05.2021, encerrando em 26.05.2022.
data de assinatura: 18/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Norte Serviços de Mão de obra Eireli.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 659459
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 34/2020
Objeto: Acréscimos e decréscimos quantitativos, ficam ajustadas as Pla-
nilhas do contrato e acrescido o valor de r$226.261,51 (duzentos e vinte 
e seis mil e duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), 
passando o valor global de r$471.539,03 (quatrocentos e setenta e um 
mil e quinhentos e trinta e nove reais e três centavos), para r$697.800,54 
(seiscentos e noventa e sete mil e oitocentos reais e cinquenta e quatro 
centavos), representando um acréscimo na ordem de 47,9836% em rela-
ção ao valor inicial do contrato..
data de assinatura: 20/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Magno Bentes Engenharia ltda.
ordenador: José antônio de angelis

Protocolo: 659463
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 74/2018
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 07 (sete) meses, iniciando o prazo de execução em 
10.02.2021, encerrando em 09.09.2021, e iniciando o prazo de vigência 
em 10.08.2021, encerrando em 09.03.2022.
data de assinatura: 21/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: l o franco da Silva Eireli.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 659454

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo de adiaMeNto e NoVa data de aBertUra
PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública nova data de abertura do processo licitatório 
referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 016/2021, tendo critério de Julga-
mento o tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Prestação de serviços de ge-
renciamento, manutenção (preventiva e corretiva), controle de qualidade, 
limpeza e conservação das Estações de Tratamento de água dos Setores 
almir Gabriel, Beija flor, Marituba centro, Marituba cohab, Novo Horizonte 
e Viver Melhor Marituba, sob concessão da coSaNPa no Município de Ma-
rituba, no Estado do Pará. a data de abertura que realizaria no dia, 25 de 
Maiode 2021, às 10h (dez horas), passará e ser realizar no dia 07 de junho 
de 2021 às 10h (horas), horário de Brasília no endereço eletrônico:https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encontra-se 
disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos:https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.
br/e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 24 de Maio de 2021.
andré rabelo Queiroz.
Pregoeiro

Protocolo: 659517

.

.

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

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 179 de 24 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/542519.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Márcia lUaNa MorEira dE SoUZa, identidade 

funcional nº 54194538/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públi-
ca – Sociologia, lotada na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, para res-
ponder pelo cargo de Gerente, GEP.daS-011.3, no período de 21/06/2021 
a 20/07/2021, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o im-
pedimento do titular NElSoN MaToS SErrUYa, identidade funcional nº 
5342694/1, ocupante do cargo de Gerente, GEP.daS.011.3, que se encon-
tra em gozo de férias no período acima citado, conforme PorTaria Nº 150, 
de 04/05/2021, publicada no doE nº 34.574, de 06/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 659242

.

.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA Nº 145 de 23/04/2021, publicada no 
d.o.E. nº 34.562 de 26/04/2021.
onde se lê:

idENTidadE fUNcioNal SErVidor carGo SiTUaÇÃo
5900176/1 Márcia luana Moreira de Souza Técnica em Gestão Pública Membro

Leia-se:
idENTidadE fUNcioNal SErVidor carGo SiTUaÇÃo

54194538/2 Márcia luana Moreira de Souza Técnica em Gestão Pública Membro

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de maio de 2021.

Protocolo: 659380

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
icaaf Nº 023/2018
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
oUTorGado: lEaNdro VallE fErrEira
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) Prorrogação do prazo de execução e da 
vigência do icaaf nº 023/2018, por mais 12 (doze) meses, até 30 de maio 
de 2022; 2) alteração do item 3 – cronograma de desembolso, constante 
do Plano de Trabalho e 3) alteração do item 4 – cronograma de Execução 
do objeto do Plano de Trabalho.
daTa da aSSiNaTUra: 19 de Maio de 2021.
ordENador rESPoNSáVEl: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY– 
dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 659219

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 21/2021
ProcESSo PaE Nº 66.784/2021
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)
daTa da aBErTUra: 07 de junho de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio www.comprasgovernamen-
tais.gov.br
(coMPraSNET) ou no Mural de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 659331
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.

.

errata
.

errata de resULtado de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 016/2021
Errata do Protocolo nº 658250, publicado no doE do dia 24/05/2021 (pág. 
70)
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 016/2021
ProcESSo (PaE) Nº 2020/347.898
oBJETo: Prestação de serviço manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos que compõem o parque computacional da ProdEPa e de outros 
sob sua responsabilidade, incluindo o fornecimento de peças e componen-
tes.
onde se lê:
loTE ÚNico - Valor GloBal: r$ 256.4961,00
Leia-se:
loTE ÚNico - Valor GloBal: r$ 256.491,00

Protocolo: 659417

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 2º. - Nº do coNtrato: 014/2019 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 007/2019 - ParTES: ProdE-
Pa e oi S.a - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: alteração 
subjetiva do contrato, tendo em vista a incorporação da empresa TElEMar 
NorTE lESTE S.a – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial pela empresa oi S.a – EM 
rEcUPEraÇÃo JUdicial, inscrita no cNPJ/ME sob o n° 76.535.764/0001-
43 - daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2021 - ordENador rESPoNSáVEl: 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa. / ENdErEÇo do coNTraTado E 
cEP: rio de Janeiro- rJ, sito à rua do lavradio, n.º 71, 2º andar, centro, 
cEP 20.230-070.

Protocolo: 658839
Nº do terMo aditiVo: 3º. - Nº do coNtrato: 039/2018 - Mo-
dalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação nº 06/2018 - ParTES: 
ProdEPa e oi S.a - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: al-
teração subjetiva do contrato, tendo em vista a incorporação da empresa 
TElEMar NorTE lESTE S.a  EM rEcUPEraÇÃo JUdicial pela empre-
sa oi S.a – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, inscrita no cNPJ/ME sob o n° 
76.535.764/0001-43 - daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2021 - ordENador 
rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do 
coNTraTado E cEP: rio de Janeiro- rJ, rua do lavradio, n.º 71, 2º andar, 
centro, cEP 20.230-070.

Protocolo: 658842

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 162/2021 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor EVaNdro da lUZ riBEiro, Matrícula 5309212/1 
para fiscalizar o contrato administrativo nº 021/2021-SEEL, firmado entre 
esta Secretaria e a Empresa UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a, tomando 
todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do 
objeto dos referidos contratos.
Belém, 20 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer - SEEl

Protocolo: 659473

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 021/2021-seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2021/248901
oBJETo: o objeto do presente contrato é contratação de empresa espe-
cializada na locação contínua de automotores terrestre para a Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), conforme especificações e quantitati-
vos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
04/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
aSSiNaTUra: 21/05/2021  ViGÊNcia: 21/05/2021 à 21/05/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c  fonte de recursos: 
0101000000  Elemento de despesa: 339033  Pi: 4120008338c  ação: 
218867

Valor: r$ 118.920,00. (cento e dezoito mil, novecentos e vinte reais)
coNTraTada: UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a, inscrito no cNPJ sob o 
nº 02.491.558/0001-42
ordENador dE dESPESa: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 659467

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 279/2021-GGP/dPG de 12/05/2021
considerando Processo nº 2021/505275- dEfPUB- dE 12/05/2021;consi-
derando requerimento da Servidora Pública de 12/05/2021, rESolVE:in-
terromper licença para Tratar de interesse Particular da Servidora Pública, 
Maria iNEZ BarBoSa SErUffo, matrícula nº 57208385, concedida pela 
PorTaria Nº 1501/2019-dPG de 30/10/2019, publicada pelo d.o.E nº 
34.026 de 04/11/2019, de acordo com art. nº 93, § 1º do rJU, a contar 
de 14/06/2021. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS; Subdefensora 
Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659461
Portaria Nº 278/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/500858- dEfPUB- dE 11/05/2021; rE-
SolVE: conceder 10 (dez) dias de licença Paternidade ao defensor Público 
GUilHErME iSraEl KocHi SilVa, matrícula nº. 5931572, no período de 
07/05/2021 a 16/05/2021, de acordo com artigo 91, da lei. 5810/94, bem 
como a prorrogação da mesma por mais 10 (dez) dias, de 17/05/2021 a 
26/05/2021, conforme art. 1º, parágrafo único da instrução Normativa nº 
01, de 17 de março de 2017, publicado no doE nº 33.339 de 23 de março 
de 2017. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS; Subdefensora Pública-
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659457
Portaria Nº 308/2021/GGP/dPG, de 20 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, considerando deliberação do conselho Superior em 
sua 217ª Sessão ordinária, realizada em 05.04.2021, rESolVE:
art. 1º Elogiar BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo, id. funcional nº 
80845806, então ocupante do cargo de aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, 
por ter contribuído ativamente com o engajamento das redes sociais ins-
titucionais, o que ocasionou um grande aumento de seguidores, tornando 
a rede social da defensoria Pública (instagram) como a mais relevante 
dentre os órgãos do sistema de justiça do Estado do Pará.
art. 2º determinar que o presente elogio seja registrado nos assentos 
funcionais da ex-servidora.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659562
Portaria Nº 309/2021/GaB/dPG, de 24 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos i e Viii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo os termos da lei federal 
de nº. 10.448, de 09 de maio de 2002, que instituiu o dia da defensoria 
Pública no Brasil; coNSidEraNdo a programação institucional organizada 
por esta defensoria Pública, voltada para membros, servidores e estagi-
ários da instituição, por ocasião da Semana da defensoria Pública; coN-
SidEraNdo a realização de sessão especial na assembleia legislativa do 
Estado do Pará no dia 27 de maio de 2021, às 11:00 horas, em homena-
gem à defensoria Pública do Estado do Pará, rESolVE: art. 1º liberar de 
suas atividades finalísticas e/ou administrativas junto a suas respectivas 
unidades de atuação, no dia 27 de maio de 2021, sem prejuízo de seus 
vencimentos, os (as) Membros (as), Servidores (as) e Estagiários (as) da 
defensoria Pública do Estado do Pará, que forem participar, presencial ou 
virtualmente, da sessão especial que será realizada no auditório João Ba-
tista na assembleia legislativa do Estado do Pará.
Parágrafo único. As chefias de cada núcleo/unidade administrativa deverão 
zelar pela continuidade do serviço, em especial no que tange às audiências 
judiciais agendadas para a data.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659397
Portaria Nº 24/2021/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 as recentes alterações consubs-
tanciadas por meio de decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, 
que dispõe acerca da mudança de bandeiramento no Estado do Pará, con-
siderando a necessidade da retomada de ações de cidadania previstas 
para a região do oeste do Pará, a serem desempenhadas por meio do 
programa Balcão de direitos, considerando que em reunião ocorrida em 
12.05.2021, estabeleceu-se que a sobredita retomada ocorrerá na data 
provável de 17.06.2021 a 08.07.2021, tendo em vista o que consta no PaE 
nº 2019/557127, rESolVE:
art. 1º Estabelecer a retomada das ações de cidadania previstas para a 
região do oeste do Pará, a serem realizadas por meio do programa Balcão 
de direitos, no período provável de 17.06.2021 a 08.07.2021.
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art. 2º fica reestabelecido, a contar da publicação deste ato, a execução 
do contrato administrativo nº 14/2020, relativo à prestação de serviços de 
locação de urna embarcação tipo balsa, com fornecimento de tripulação, 
para transporte de membros e servidores públicos, visando atender aos 
deslocamentos para a realização das sobreditas ações.
art. 3º incumbe à coordenação do programa Balcão de direitos a solicita-
ção administrativa relativa às diárias necessárias aos deslocamentos dos 
servidores designados para a supracitada ação de cidadania, sem prejuízo 
dos termos de compromisso celebrados com os mesmos, objeto do Proces-
so administrativo nº 2020/956628.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659363

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 280/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/525899- dEfPUB- dE 17/05/2021; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 70193, licença para trata-
mento de Saúde ao Servidor Público roBErTo NoGUEira SiMoES, ma-
trícula nº. 5134552, no período de 10/08/2020 a 30/06/2021, de acordo 
com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659464
Portaria Nº 281/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/525899- dEfPUB- dE 17/05/2021; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 73992, prorrogação de licen-
ça para tratamento de Saúde à defensora Pública cElia SYMoNNE filo-
crEao GoNcalVES, matrícula nº. 57191007, no período de 01/04/2021 
a 05/05/2021, de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS; Subdefensora Pública-Geral do 
Estado do Pará

Protocolo: 659471
Portaria Nº 282/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/525899- dEfPUB- dE 17/05/2021,rESol-
VE: conceder conforme laudo Médico nº 73822, prorrogação de licença 
para tratamento de Saúde à defensora Pública HEliaNa dENiSE da SilVa 
SENa, matrícula nº. 3085287, no período de 11/04/2021 a 08/08/2021, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659476
Portaria Nº 283/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/525899- dEfPUB- dE 17/05/2021; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 73989, prorrogação de li-
cença para tratamento de Saúde à defensora Pública Marilia aNGEliN 
SErTao, matrícula nº. 5559758, no período de 13/04/2021 a 11/07/2021, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHE-
Ta fUrTado BElÉM diaS; Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659477
Portaria Nº 284/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/530319- dEfPUB- dE 18/05/2021; rE-
SolVE: conceder readaptação funcional provisória conforme laudo Médico 
nº 12.466/21, à defensora Pública HalliNE Karol NocETi SErVilHa, 
matrícula nº 57190930, pelo período de 24/02/2021 até 22/08/2021, de 
acordo com o artigo. 56, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659486
Portaria Nº 285/2021-GGP/dPG de 20/05/2021
considerando Processo nº 2021/539745- dEfPUB- dE 20/05/2021; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 318264/2021, prorrogação 
licença Saúde ao defensor Público ValdErci diaS SiMao, matrícula nº. 
57190989, no período de 14/04/2021 a 12/07/2021, de acordo com o ar-
tigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 659481

errata
.

errata
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por iTEM.
Número: 012/2021-dPE/Pa
Processo nº: 2021/389510-dPE/Pa.
onde se lê:
Edital a partir de: 08/02/2021
Leia-se:Edital a partir de: 24/05/2021
Protocolo: 658829 Publicação no doE 34592 de 24/05/2021

Protocolo: 659195

coNtrato
.

coNtrato Nº: 028/2021
Processo nº 2020/1060869– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico SrP – 003/2021-dPE.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa allTEcH SolUÇÕES EM TEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 21.547.011/0001-66.

oBJETo o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para fornecimento de subscrição de softwares de segurança, incluindo ga-
rantia, atualização de versão, suporte técnico por 24 meses, transferência 
de conhecimento e serviços técnicos especializados, para atender as ne-
cessidades da defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 24/05/2021. Vigência: o presente contrato terá vigên-
cia por 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura do con-
trato. Podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Nº 8.666/93.
Valor: Global de r$ 2.162.990,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458. fonte de recursos: 
0101. Plano interno: 1050008458c. Elemento: 33904. Gp Pará: 266598. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da 
coNTraTada: MUrilo roSETTo. cPf/Mf: 036.031.281-54. ENdErEÇo 
da coNTraTada: ScN Quadra 01 Bloco f – Salas 1201/1220 – Ed. amé-
rica Office Tower, Brasília/DF, CEP: 70711-000.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 659498
coNtrato Nº: 027/2021
Processo nº 2021/241041– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico – 009/2021-dPE.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa clM SofTWarE coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.092.332/0001-79.
oBJETo o presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos 
e soluções com a prestação de serviços para Montagem do Novo centro de 
Processamento de dados (data center) da defensoria Pública do Estado 
do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 24/05/2021. Vigência o presente contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos da lei Nº 8.666/93.
Valor: Global de r$ 6.657.965,90.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458 e 03.122.1492.8441. 
fonte de recursos: 0101. Elemento: 339040 e 449052. Plano interno: 
1050008458c e 1050008441E. Gp Pará: 266598. foro: Justiça Estadual 
do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: fraNciS-
co JoSÉ dE arrUda caMarGo. cPf/Mf: 201.723.628-49. ENdErEÇo 
da coNTraTada: calçada das Hortências, Nº131, andar Piso 2, bairro 
alphaville, cEP: 06453-017, Barueri/SP.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 659509

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
Por iteM.
Número: 013/2021-dPe/Pa
Processo nº: 2021/276999 – dPE/Pa.
objeto: o objeto desta licitação é a aquisição de TENdaS, coNJUNTo dE 
MESaS E cadEiraS E caiXaS dE SoM para atendimento as demandas dos 
eventos realizados, apoiados e/ou patrocinados pela defensoria Pública do 
Estado do Pará em atedimento as aÇÕES dE cidadaNia do ProGraMa 
BalcÃo dE dirEiToS na rMB (rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM), de 
acordo com as especificações e quantidades determinadas e as 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: licitacao@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 25/05/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 08/06/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
João Paulo carneiro Gonçalves ledo - defensor Público Geral do Estado 
do Pará.

Protocolo: 659673

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aLteraÇÃo de data do Processo de ProMoÇÃo e 
JULGaMeNto da Lista de aNtiGUidade 2020/2021
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 11, i e Vi da 
lei complementar n ° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando os 
recursos interpostos à lista de antiguidade 2020/2021, aprovada pela re-
solução cSdP nº 265/2021, de 02 de março de 2021, bem como a neces-
sidade de se aprovar a lista definitiva conforme disposto no Art. 15, inc. 
XVii, do regimento interno do conselho Superior da defensoria Pública do 
Pará; considerando os art. 3º da resolução cSdP N° 033/2008, de 06 de 
novembro de 2008, alterada pela resolução cSdP Nº 269, de 29 de abril 
de 2021, e art. 2º do Edital de abertura 6º concurso de Promoção para a 
classe especial da defensoria Pública do Estado do Pará; considerando a 
convocação da 87ª Sessão Extraordinária do conselho Superior da defen-
soria Pública do Estado do Pará, tendo como pauta o julgamento da lista 
de antiguidade 2020/2021 e o 6º concurso de promoção para a classe 
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Especial da defensoria Pública do Estado do Pará; rESolVE:
convocar as defensoras e defensores Públicos interessados nos recursos interpostos à lista de antiguidade 2020/2021, bem como as defensoras e de-
fensores Públicos inscritos no 6º concurso de Promoção para a classe Especial da defensoria Pública do Estado do Pará, a participarem da 87ª Sessão 
Extraordinária do conselho Superior, a ser realizada no dia 28/05/2021 (sexta-feira), no auditório do Prédio-sede da defensoria Pública, sito à Trav. Padre 
Prudêncio 154, tendo como pauta:
- Às 9 horas – JUlGaMENTo da liSTa dE aNTiGUidadE.
- Às 11 horas – 6º coNcUrSo dE ProMoÇÃo Para a claSSE ESPEcial da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará.
Será facultada a participação virtual, cujo link será disponibilizado no sítio institucional.
Belém, 24 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
Presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará

Protocolo: 659644

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso e resPoNsaBiLidade P.a.e. 
N.º 2020/956628 ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e BrUNo lUÍS MElo SilVa. oBJETo: 
celebrar compromisso com os servidores públicos e colaboradores da ação de cidadania ocorrida no oeste do Pará, com fulcro no art. 10 do decreto nº 
9.830, de 10 de junho de 2019, tendo por finalidade a continuidade da supramencionada ação no exercício de 2021, em data e hora estipulada por dis-
cricionariedade da Administração Pública, bem como, em caso de impossibilidade ou ausência – justificada ou não – proceder a imediata devolução aos 
cofres públicos do valor excedente correspondente às diárias já concedidas, autorizando expressamente a administração Pública a proceder ao desconto 
em folha de pagamento do valor devido ao erário, na forma do art. 125 da lei Estadual nº 5.810 (rJU).
daTa aSSiNaTUra: 25/02/2021
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo – defensor Público-Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 659516
terMo de coMProMisso e resPoNsaBiLidade P.a.e. 
N.º 2020/956628 ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e lUiZ aBraHaM aViZ dE SoUZa. oBJE-
To: celebrar compromisso com os servidores públicos e colaboradores da ação de cidadania ocorrida no oeste do Pará, com fulcro no art. 10 do decreto 
nº 9.830, de 10 de junho de 2019, tendo por finalidade a continuidade da supramencionada ação no exercício de 2021, em data e hora estipulada por 
discricionariedade da Administração Pública, bem como, em caso de impossibilidade ou ausência – justificada ou não – proceder a imediata devolução aos 
cofres públicos do valor excedente correspondente às diárias já concedidas, autorizando expressamente a administração Pública a proceder ao desconto 
em folha de pagamento do valor devido ao erário, na forma do art. 125 da lei Estadual nº 5.810 (rJU).
daTa aSSiNaTUra: 18/05/2021
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo – defensor Público-Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 659518

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 015/TJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preço para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no transporte de carga 
(bens permanentes - móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, equipamentos de refrigeração, etc), compreendendo serviços de embala-
gem, carga/descarga, desembalagem e montagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará informa aos licitantes e interessados a rEVoGaÇÃo da presente licitação, por razões de conveniência e oportu-
nidade.
Desta forma, nos termos do art. 109, I, alínea c, da Lei 8.666/93, ficam os interessados intimados para oferecerem o recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis.
as manifestações poderão ser enviadas para o endereço eletrônico licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 24 de maio de 2021.

Protocolo: 659444

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PorTaria ProcESSo coMarca/dEParTaMENTo SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrESTar coNTaS aTÉcombustivel consumo
Transp./ locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica daTa 

iNicial
daTa fiNal339030 339030 339033 339036 339039

619 Pro202101386 SoUrE HEroNildES MarQUES BarBoSa ESTUdo Social 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 07/05/21 05/06/21 20/06/21
620 Pro202101388 GoiaNÉSia do Pará caio KarlaGE corrEa JaiME SESSÃo dE JÚri 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 05/05/21 03/06/21 18/06/21
621 Pro202101392 ÓBidoS SalETE cardoSo TENorio PEdroSo MaNUTENÇÃo PrEdial 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 05/05/21 03/06/21 18/06/21
622 Pro202101397 SEcrETaria dE iNforMáTica daViSoN GUiMarÃES araUJo da SilVa ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 04/05/21 02/06/21 17/06/21
623 Pro202101407 iGaraPÉ-Miri iSaiaS dE alMEida PiNHEiro filHo diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21
624 Pro202101409 iGaraPÉ-Miri GilBErTo SoUSa corrEa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21
625 Pro202101410 alMEiriM EZiNElMa TaPaJoS dE SiQUEira lira diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 07/05/21 05/06/21 20/06/21

626 Pro202101411
SEcrETaria dE ENGENHaria E arQUi-

TETUra
MariaNa TriPac MilEo caMara ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

627 Pro202101412
SEcrETaria dE ENGENHaria E arQUi-

TETUra
MarcElo PaSSoS calaNdriNi fErNaNdES ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

628 Pro202101413 MElGaÇo YaSSEr fEliX GaZEl diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

629 Pro202101415 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21
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630 Pro202101417 caPaNEMa GlaUcY Maria da SilVa SESSÃo dE JÚri 52,00 813,00 0,00 0,00 0,00 865,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

631 Pro202101418 SalVaTErra rodriGo alVES BraGa diliGÊNciaS 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

632 Pro202101428 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa PETrUS carValHo froTa E SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

633 Pro202101429 MElGaÇo YaSSEr fEliX GaZEl diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

634 Pro202101432 ÓBidoS SalETE cardoSo TENorio PEdroSo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

635 Pro202101433 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 2.315,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

636 Pro202101435 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

637 Pro202101439 ÓBidoS SalETE cardoSo TENorio PEdroSo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 11/05/21 09/06/21 24/06/21

638 Pro202101440 aBaETETUBa Maria lUiSa PiNHEiro SoarES SESSÃo dE JÚri 0,00 40,00 0,00 600,00 210,00 850,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

639 Pro202101442 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

640 Pro202101449 caPaNEMa SHaKira criSTiNa riBEiro da SilVa ESTUdo Social 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 11/05/21 09/06/21 24/06/21

641 Pro202101452 caSTaNHal JoSiElMa frEiTaS MiraNda ESTUdo Social 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

642 Pro202101457 afUá laUra loPES raUda diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 11/05/21 09/06/21 24/06/21

644 Pro202101459 SaNTa iZaBEl do Pará cEliaNa dE NaZarE PiNHEiro dE MElo SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 1.363,00 0,00 1.395,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

645 Pro202101460 coordENadoria MiliTar roBErTo SErGio da SilVa caSTro SErViÇo dE EScolTa 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

646 Pro202101463 PraiNHa JoÃo PaUlo dE oliVEira lEiTE diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

647 Pro202101464 caPaNEMa JocilENE PiNHEiro rodriGUES ESTUdo Social 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

648 Pro202101466 SÃo fÉliX do XiNGU MarYSSUZ MacENo rioS SESSÃo dE JÚri 0,00 105,00 0,00 0,00 600,00 705,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

649 Pro202101467 SÃo fÉliX do XiNGU MarYSSUZ MacENo rioS SESSÃo dE JÚri 0,00 105,00 0,00 0,00 640,00 745,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

 ToTal 787,00 9.005,00 27.520,00 2.363,00 1.450,00 41.125,00  

Protocolo: 659268

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.102 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 a solicitação do interessado através de documento protocolizado sob o nº 005841/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSE aUGUSTo PaNToJa, auxiliar Técnico de controle Externo administrativos, matrícula nº 0100342, 08 (oito) dias de licença 
Nojo, nos termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 11-05 a 18-05-2021.

Protocolo: 659319

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.104, de 24 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento protocolizado sob o nº 005805/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GracaS liMa coSTa, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 60 (sessenta) dias de licença prê-
mio, referente aos triênios de 03-02-1998/2001 e 03-02-2001/2004, nos termos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 10-05 a 08-07-2021.

Protocolo: 659443
Portaria Nº 37.114, de 24 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento protocolizado sob o nº 005769/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElioNETE MarTiNS dE SoUZa, analista auxiliar de controle Externo TcE-aTi-406, matrícula nº 0179699, 60 (sessenta) dias de 
licença prêmio, referente aos triênios de 19-08-2007/2010, nos termos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 19-05 a 17-07-2021.

Protocolo: 659432

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.103, de 24 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 165/2021, de 19-05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005843/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria SUEli dE SoUSa rocHa, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101424, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 03/5/2021 a 07/5/2021.

Protocolo: 659428
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Portaria Nº 37.098, de 20 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 160/2021, de 18-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005768/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElioNETE MarTiNS dE SoUZa, analista auxiliar 
de controle Externo TcE-aTi-406, matrícula nº 0179699, 12 (doze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 7/5/2021 a 18/5/2021.

Protocolo: 659303
Portaria Nº 37.100, de 20 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 161/2021, de 18-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005773/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora PriScila da PaZ NaSciMENTo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101112, 30 (trinta) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período 
11/05 a 09/06/2021.

Protocolo: 659308
Portaria Nº 37.097, de 20 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 158/2021, de 17-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005702/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE MElo da coSTa, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0100442, 04 (quatro) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 4/5/2021 a 7/5/2021.

Protocolo: 659295
Portaria Nº 37.096, de 20 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 157/2021, de 17-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005698/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JUliETa fErraZ ricardo, auditor controle Ex-
terno – ciências contábeis, matrícula nº 0179591, 14 (quatorze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 10/5/2021 a 23/5/2021.

Protocolo: 659280

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.115, de 24 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 005/2021-1ªccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 005635/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JEffErSoN roSa coElHo, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101591; para exercer em substituição a função gra-
tificada de Controlador da 1ª Controladoria de Contas de Gestão – 1ªCCG, 
durante o impedimento da titular, PriScila da PaZ NaSciMENTo, no pe-
ríodo de 11-05 a 09-06-2021.

Protocolo: 659436

oUtras MatÉrias
.

instrumento substitutivo de contrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00619
Valor: r$ 1.472,60
data de Emissão: 19/05/2021
objeto: aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico 
n° 12/2020, Memorando n° 19/2021 - cSa, Parecer n° 214/2020, Manifes-
tação n° 170/2020 e Expediente n° 2020/01973-3.
Programa de Trabalho: 01032145562670000
Natureza da despesa: 33903000
fonte do recurso: 0101000000
contratada: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli-EPP
cGc/Mf: 19518277-0001/39
Endereço: Trav. Vileta, n° 1805, Bairro: Marco, Belém - Pa
cEP: 66095-346
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 659375

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

Portaria
.

eXtrato da Portaria Nº 03/2021-8Pc/MPc/Pa
as Procuradoras de contas danielle fátima Pereira da costa e deíla Barbo-
sa Maia tornam pública a abertura de Procedimento apuratório Preliminar, 
que se encontra à disposição na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, 
Nazaré, nesta cidade de Belém/Pa.
PaP nº 2021/0108-3
instaurante: Ministério Público de contas do Estado do Pará.
interessado: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa.
objeto: coletar subsídios acerca da contratação e execução de eventuais 
serviços, obras e aquisições referentes ao segundo hospital de campanha 
de Belém-Pa, no centro de convenções da assembleia de deus, com a 
disponibilização de 240 leitos clínicos para atendimento de pacientes com 
casos leves e moderados da covid-19 em Belém e região metropolitana.
Belém, 19 de maio de 2020.
danielle fátima Pereira da costa
Procuradora de contas
deíla Barbosa Maia
Procuradora de contas

Protocolo: 659366

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1176/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do ofício-circular n.º 10/2021/cPE, de 
12/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 4855/2021, em 13/04/2021,
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para participarem dos 
comitês temáticos do fórum Nacional de Gestão do Ministério Público 
(fNGMP), na 1ª reunião ordinária 2021, nos dias 12 e 13/05/2021, no 
formato virtual, com uso da Plataforma “MS Teams”:
1. PaUlo SÉrGio doS SaNToS coSTa: comitê de Políticas de Gestão 
administrativa (cPGa);
2. ricardo dE araÚJo MoUra: comitê de Políticas de Gestão de Pessoas 
(cPGP);
3. aMilToN PiNHEiro dE oliVEira: comitê de Políticas de Gestão orça-
mentária (cPGo):
4. EdYr JoSÉ PErEira falcÃo JÚNior: comitê de Políticas de comuni-
cação Social (cPcom):
5. faBrÍcio JoSÉ BarroSo SaldaNHa: comitê de Políticas de Tecnologia 
da informação (cPTi);
6. MarlY daNTaS NErY: comitê de Políticas de Gestão Estratégica (cPGE).
ii - dESiGNar o Promotor de Justiça alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToU-
riNHo, chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, como repre-
sentante da administração Superior (raS) no fórum Nacional de Gestão do 
Ministério Público (fNGMP).
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: 659252

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1
Núm. do contrato: 054/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NorTEBEl coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda EPP.
objeto do contrato: obra de engenharia destinada a execução de reforma 
em sede do Ministério Público do Estado do Pará no Município de oriximiná, 
situado na Trav. Martinho Tavares, s/n – Praça da Saudade, bairro: N.Sra. 
de fátima – oriximiná/Pa.
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Justificativa do Aditamento: Prorrogação dos prazos de vigência e execu-
ção do contrato original por mais de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos 
do art. 57, §1º, ii da lei federal nº 8.666/1993, c/c cláusula oitava, item 
8.1. do contrato.
data de assinatura: 24/05/2021.
Vigência do aditamento: 16/06/2021 a 12/12/2021
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elementos 
de despesa: 449039. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 659514
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 9
Núm. do contrato – 024/2013-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. Nerides Gomes dos 
Santos
objeto do contrato: locação de imóvel utilizado como sede da Promotoria 
de Justiça de Santana do araguaia/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais de 12 (doze) meses, nos termos do art. 62, §3º, i, da lei 
nº 8.666/1993 e também na lei nº 8.625/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 24/05/2021.
Vigência do aditamento: 28/05/2021 a 27/05/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elementos 
de despesa: 3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 659508

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência.
Número: 001/2021.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para SErViÇo dE ElaBoraÇÃo dE Pro-
JEToS dE arQUiTETUra E ProJEToS coMPlEMENTarES.
Entrega do Edital: No Portal da Transparência do site www.mppa.mp.br, ou 
no Ministério Público do Estado, na atividade de licitações e contratos, sito 
à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta 
feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: Edifício Sede do MPPa, auditório Natanael leitão, rua 
João diogo Nº 100, Térreo, cidade Velha, Belém, Pará.
data da abertura: 28/06/2021.
credenciamento: 10:00h (horário local).
início da Sessão: 10:30h (horário local).
orçamento:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 4490.51 – obras e instalações
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior

Protocolo: 659448

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1192/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113347/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, acará/Pa, Tomé-açu/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021, 04/06/2021 - 05/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ ́ s de Bujaru, acará, 
Tomé-açu e concordia do Pará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1193/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113229/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 20/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até a PJ de Bragança/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1194/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112733/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN SoarES da SilVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2960
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 06/05/2021 - 07/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1195/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112732/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 26/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/vistoria em obra - Realizar fiscalização de obras 
conforme ordem de Serviço n. 26 da arP 006/2020 de serviços comuns 
de engenharia.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1196/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº112980/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 22/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
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dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1197/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113398/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Peixe-Boi/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 21/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até o município de Peixe-Boi/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1198/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113365/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, acará/Pa, Tomé-açu/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021, 04/06/2021 - 05/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
e equipe de trabalho nas atividades de correição ordinária nos cargos das 
Promotorias de Justiça de Bujaru, acará, Tomé-açu e concórdia do Pará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1199/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111721/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2021 - 14/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça ate o município de Paragominas/
Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1200/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113151/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 01/05/2021 - 01/05/2021, 08/05/2021 - 08/05/2021, 
15/05/2021 - 15/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1201/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113099/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 22/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1202/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113353/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, acará/Pa, Tomé-açu/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021, 04/06/2021 - 05/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ ́ s de Bujaru, acará, 
Tomé-açu e concórdia do Pará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1203/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113192/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Paragominas/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/
Pa
PErÍodo(S): 05/05/2021 - 06/05/2021, 10/05/2021 - 13/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica para 
verificação dos sistemas de segurança contra incêndio e emergência nos 
pólos de capanema, Paragominas, Marabá e Parauapebas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
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PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1204/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113409/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo da MaTa VEloSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, colares/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao correge-
dor-Geral e equipe de trabalho nas atividades de correição ordinária nos 
cargos das Promotorias de Justiça de Santo antônio do Tauá, colares e São 
caetano de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1205/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113423/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, colares/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ ́ s de Santo antônio 
do Tauá, colares, São caetano de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1206/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113418/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, colares/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos das PJ ´s de Santo de antônio do Tauá, colares e São caetano de 
odivelas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1207/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110596/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1208/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113136/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Paragominas/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/
Pa
PErÍodo(S): 05/05/2021 - 06/05/2021, 10/05/2021 - 13/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica para 
verificação dos sistemas de segurança contra incêndio e emergência nos 
pólos de capanema, Paragominas, Marabá e Parauapebas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1209/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113461/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JorGE roSa dE VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTErio 
PUBlico
MaTrÍcUla: 999.1592
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, colares/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
e equipe de trabalho nas atividades de correição ordinária nos cargos das 
Promotorias de Justiça de Santo antônio do Tauá, colares e São caetano 
de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1210/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113401/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo da MaTa VEloSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
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dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, iga-
rapé-açu/Pa, São domingos do capim/Pa, Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 29/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao correge-
dor-Geral e equipe de trabalho nas atividades de correição ordinária nos 
cargos das Promotorias de Justiça de castanhal, São francisco do Pará,i-
nhangapi, igarapé-açu, São domingos do capim e Magalhães Barata/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1211/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113321/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, acará/Pa, Tomé-açu/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021, 04/06/2021 - 05/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 20 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1213/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113267/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 27/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
local Emissão: dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
cidade Emissão: BElÉM/Pa
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1214/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113227/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 20/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1217/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº108349/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2021 - 11/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paros na parte elétrica daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1218/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113384/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 25/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1219/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113366/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 24/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
nos computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1220/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113328/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iTalo coSTa diaS
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de itaituba
MaTrÍcUla: 999.1726
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): aveiro/Pa
PErÍodo(S): 27/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
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ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1221/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113071/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEZar rodriGUES MoNTEiro JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3268
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Paragominas/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 05/05/2021 - 06/05/2021, 10/05/2021 - 13/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica para 
verificação dos sistemas de segurança contra incêndio e emergência nos 
pólos de capanema, Paragominas, Marabá e Parauapebas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1222/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113002/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio JoSE doS SaNToS liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2510
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 08/05/2021 - 08/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - dar trei-
namento de Primeiros Socorros e combate a incêndio para os militares das 
PJ ´s de castanhal, Benevides e Santa izabel/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1223/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113306/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: roGErio fErNaNdES aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2926
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Benevides - Pa
dESTiNo(S): Peixe-Boi/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2021 - 21/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1224/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113482/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa, Soure/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2021 - 27/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das Promotorias de Jus-
tiça de Salvaterra e Soure/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1227/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113246/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1228/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113198/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 19/05/2021 - 20/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1229/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113581/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 08/05/2021 - 08/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - realizar 
treinamento sobre Noções de Segurança contra incêndio e atendimento 
Pré-Hospitalar para os militares das PJ ´s de castanhal, Benevides e Santa 
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izabel do Pará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1230/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113697/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiVaN SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2553
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): aveiro/Pa
PErÍodo(S): 27/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1231/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113709/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: roSaNGEla ESTUMaNo GoNcalVES HarTMaNN
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.414
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 28/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a renovação do cer-
tificado digital.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1232/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113686/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 19/05/2021 - 19/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça ate o município de Moju/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1233/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
NoME: GilBErTo da SilVa rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.356

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1234/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113446/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2021 - 01/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar assessoramento téc-
nico psicossocial à Promotoria de São Miguel do Guamá em audiência de 
instrução e julgamento de caso envolvendo situações de violência domés-
tica.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1235/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113329/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-a-V
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 24/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1236/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113370/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 24/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores renato Miranda Braga e francisco Vieira de araújo ate o mu-
nicípio de augusto corrêa/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1237/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113752/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio doS SaNToS aQUiNo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2021 - 02/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 21 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 659172

.

.

oUtras MatÉrias
.

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.º 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 
127, de 13 de janeiro de 2020, referente às hipóteses 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”;
coNSidEraNdo a necessidade compatibilização das terminologias utiliza-
das pela corregedoria-Geral do MPPa à resolução n.º 63/2010 do conselho 
Nacional do Ministério Público (cNMP);
coNSidEraNdo o disposto no artigo 1º, caput, da mencionada resolução 
n.º 63/2010-CNMP, no sentido de que a criação das Tabelas Unificadas 
visou a “padronização e uniformização taxonômica e terminológica de clas-
ses, assuntos e movimentação processual judicial/extrajudicial, nas unida-
des 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 propósito 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 do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa), a 
nomenclatura reclamação disciplinar (rd), capitulada na resolução n.º 
63/2010 do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), relativamente 
às notícias de fato versando sobre infrações disciplinares ou ilícitos penais 
imputados 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, 24 de maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público
*Provimento N.º 004/2021-MP/CGMP, republicado por incorreção 
no doe de 24/05/2021.

Protocolo: 659515

eXtrato da Portaria Nº 06/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
004383-133/2017 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 06/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: JoSÉ lUiZ da coSTa
Polo Passivo:iNdEfiNido
Assunto: apurar conflito na Comunidade da Pontinha, área que pertence 
ao território remanescente de quilombolas denominado cigano, e o Senhor 
“raimundo crente”, no município de Tracuateua.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 659122
eXtrato da Portaria Nº 07/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
005725-040/2019 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 06/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: Maria do carMo coiMar aMaral
aSSociaÇÕES QUiloMBolaS do TErriTÓrio dE JaMBUaÇU
coMUNidadE QUiloMBola dE JaMBUaÇU
Polo Passivo: ESTado do Pará
assunto: apurar demanda do Território Quilombola Jambuaçu, por meio 
da Sra Maria do Carmo Amaral, no município de Moju, que relata conflitos 
territoriais e ambientais.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 659123
eXtrato da Portaria Nº 09/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
003625-040/2020 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 09/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: Hidro
Polo Passivo: associação de Moradores agricultores ribeirinhos Quilombo-
las da comunidade itabocal Ponte – aMarQiP
Assunto: a fim de acompanhar e buscar tratar os conflitos territoriais de 
acesso e livre trânsito nos ramais e vias que os comunitários da Associação 
de Moradores agricultores ribeirinhos Quilombolas da comunidade itabo-
cal Ponte – aMarQiP tradicionalmente utilizam e que supostamente estão 
sendo impedidos pela empresa Hidro, no município de Tomé-açu
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 659125
eXtrato da Portaria Nº 08/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
003169-040/2020 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 08/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: comunidade Pedras
Polo Passivo: Empresa madeireira Madril
Assunto: a fim de acompanhar e apurar o conflito socioambiental e ter-
ritorial envolvendo o uso da madeira entre os comunitários e a Empresa 
madeireira Madril, na localidade “Pedras” no alto rio anajás.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 659126
Portaria Nº 1180/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento de 12/05/2021, protocolizado no 
“SiP” sob o n.º 6615/2021, em 14/05/2021,
r E S o l V E:
dEfErir o pedido do Procurador de Justiça adÉlio MENdES doS SaNToS 
de afastamento do cargo eletivo de segundo membro suplente do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, com efeito de desincompatibiliza-
ção, a contar de 17/05/2021.
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: 659259
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Portaria Nº 1216/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça dra. Maria claudia Vi-
torino Gadelha, 3ª Promotora de Justiça de Paragominas, para atuar nos 
autos do Processo nº 0004099-65.2019.8.14.0039 (SiMP nº 001844-
032/2019) na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, 
tudo nos termos do art. 28 do cPP, oferecendo denúncia contra o indiciado 
por ofensa ao art. 14 da lei nº 10.826/2003.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 21 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 659360

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 048/2021/GaB/MPcM-Pa, 17.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 72, Xii 
da lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder à servidora carla GraZiEllE da SilVa MEllo, cargo: as-
sessor Especial ii, 180( cento e oitenta) dias de licença maternidade, a 
partir de 13.05 a 09.11.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 049/2021/GaB/MPcM-Pa, 17.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 72, iii 
da lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder ao servidor alBErTo liMa da SilVa JaTENE, cargo: asses-
sor Especial i, 08(oito) dias de licença por motivo de falecimento de sua 
genitora, a partir de 17.05 a 24.11.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 050/2021/GaB/MPcM-Pa, 17.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder ao servidor carloS alBErTo PErEira dE araÚJo, cargo: 
agente operador de Veículos, o gozo de trinta( 30) dias de férias do perí-
odo aquisitivo 2020/2021, a ser fruído a partir de 01.06 até 30.06.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 052/2021/GaB/MPcM-Pa, 20.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder à servidora aNa lUiZa criSPiNo Mácola, cargo: asses-
sor Especial ii, o gozo de trinta(30) dias de férias do período aquisitivo 
2020/2021, a ser fruído a partir de 19.07 até 17.08.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 053/2021/GaB/MPcM-Pa, 20.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder ao servidor raPHaEl BriTo dE PaiVa, cargo: analista de 
Sistema- Suporte, o gozo de trinta( 30) dias de férias do período aquisitivo 
2019/2020, a ser fruído a partir de 28.06 até 27.07.2021.
registre-se  publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria Nº 051/2021/GaB/MPcM/Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 086/2013;
considerando as últimas informações e deliberações estabelecidas pelo 
Governo do Estado do Pará, em conjunto com os Prefeitos Municipais, em 
especial da região Metropolitana de Belém, que estabeleceu o “bandei-

ramento amarelo” nas regiões Metropolitanas de Belém 1 e 2, Nordeste, 
Marajó oriental, Tapajós, Baixo amazonas e Baixo Tocantins, com a con-
sequente flexibilização das medidas sanitárias, atinentes à limitação de 
aglomeração e circulação de pessoas, a partir de 14/05/2021.
considerando os informes dos Boletins de Vacinação referentes ao municí-
pio de Belém que registra o alcance de imunização vacinal dos grupos de 
risco até 60 (sessenta) anos, com a conclusão da primeira e da segunda 
dose das vacinas disponibilizadas, bem como a vacinação da primeira dose 
das pessoas portadoras de comorbidades até 43 (quarenta e três) anos;
considerando a aprovação e sanção da lei federal nº 14.151, de 12 de 
maio de 2021, que “dispõe sobre o afastamento da empregada gestante 
das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pú-
blica de importância nacional decorrente do novo coronavírus”;
considerando os termos da PorTaria Nº 0604/2021/GaB/TcMPa;
rESolVE:
art. 1º. fica reestabelecido, a partir de 19.05.2021, o desempenho de ati-
vidades de 8h às 15h para os servidores que perceberem regime especial 
de trabalho (Tempo integral ou dedicação Exclusiva).
Art. 2º. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional 
decorrente do novo coronavírus, fica assegurado às servidoras do MPCMPA, 
nos termos da lei federal nº 14.151/2021, o desempenho de atividades 
em home office.
Parágrafo único – É facultado às servidoras que se enquadrem no caput 
deste artigo, desde que já tenham sido vacinadas, o desempenho de ati-
vidades presenciais e/ou regime de revezamento, mediante requerimento 
expresso dirigido ao Setor de Pessoal, apresentando o respectivo cartão 
de vacinação.
Art. 3º. Os servidores que estiverem em home office deverão receber ati-
vidades 20% (vinte por cento) a mais do que os servidores em regime de 
trabalho presencial.
Parágrafo único – Competirá à Chefia Imediata a fiscalização e distribuição 
de atividades, competindo-lhe, ainda, a imediata suspensão do home offi-
ce, quando verificada qualquer intercorrência na prestação das atividades 
esperadas do servidor.
Art. 4º. Ficam autorizadas reuniões de trabalho, no âmbito deste MPCM, 
limitadas até 10 (dez) participantes, sem prejuízo da adoção de sistema 
remoto, preferencialmente, desde que sejam plenamente asseguradas as 
medidas de cautela definidas anteriormente e as exaradas pelos órgãos de 
saúde pública, destacadamente quanto ao uso obrigatório de máscaras e 
distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio), entre os participan-
tes.
Art. 5º. Ficam ratificadas as disposições estabelecidas anteriormente por 
este MPcM/Pa que não tenham sido expressa ou tacitamente revogadas 
por esta Portaria.
art. 6º. os casos omissos serão dirimidos pela Procuradora-Geral.
Belém, 18 de maio de 2021.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 659373

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 07/2021
data:06/05/2021
objeto: Prestação de serviços de desinstalação, pré-instalação e reinstala-
ção de 01( um) equipamento de ar condicionado tipo Split de 24 000 BTU’s, 
com substituição de 01( um) compressor deste MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039
fonte: 0101
contratada: MS4 MUlTiSErVicE lTda
Endereço:Trav. 03 de Maio 790 Belém – Pa cEP: 66063-390
cNPJ nº 10.632.409/0001-84
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 659456

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo do coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00166
Valor Global: r$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais)
data: 20/05/2021
objeto: Prestação de serviços de desinstalação, pré-instalação e reinstala-
ção de 01(um) equipamento de ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU’s, 
com substituição de 01 (um) compressor deste MPcM
dispensa nº 07/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: MS4 MUlTiSErVicE lTda
Endereço: Tv. 03 de Maio, 790, Belém/Pa - cEP 66063-390
cNPJ nº 10.632.409/0001-84
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 659494
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

ESPÉciE: 4º Termo aditivo ao contrato Nº 247/2019. decorrente: concorrência 
Pública 001/2019. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Muni-
cipal de obras e Viação. contratada: Norte ambiental Gestão de Serviços ltda, cNPJ 
10.944.349/0001-90. Objeto: Pavimentação asfáltica e drenagem superficial nas 
ruas vias do Município de abaetetuba consoante ao convênio 008/2019, celebrando 
entre SEPlaN e a Prefeitura Municipal de abaetetuba. 4º Termo aditivo a prorro-
gação de prazo de vigência 04 (meses) de contrato celebrado entre as partes de 
31/03/2021 a 31/06/2021, consoante com art. 57, § 1º, inciso ii, da lei 8.666/93. 
ordenador de despesas: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 659600

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso dee HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021-Pe-PMa 
objeto: aquisição de Materiais Permanente e Equipamentos Tecnológicos em 
atenção à recomendação n° 125694.2019 do Ministério Público do Trabalho para 
as secretarias Municipais de Meio ambiente e agricultura e abastecimento de 
abaetetuba/Pa.  Nos termos da ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o re-
sultado da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. desse 
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, a Prefeita Municipal de abaetetuba/Pa, 
francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do 
Pregão Eletrônico nº 004/2021-PE-PMa às adjudicatárias: P c dias Eireli - Me, cNPJ: 
27.866.311/0001-94, vencedora dos itens: 01 (r$ 175,00), 03 (r$ 210,00), 05 (r$ 
1.749,00), 06 (r$ 1.900,00), 09 (r$ 1.460,00) e 10 (r$ 2.280,00); Mr fabricação 
de Móveis e Serviços Eireli, cNPJ: 21.958.733/0001-03, vencedora dos itens: 02 (r$ 
80,00) e 04 (r$ 470,00); e anjos & anjos ltda - Epp, cNPJ: 06.069.753/0001-30, 
Vencedora dos itens: 07 (r$ 1.880,00) e 08 (r$ 1.000,00). data da Homologação: 
14/05/2021. 
ordenador de despesas: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 659597

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021
Tipo Menor Preço por iTEM. oBJETo: Seleção e contratação de empresas para a 
aquisição de cadeira de rodas, moveis e eletrodomésticos, para implantação da 
casa de apoio em Belém Pa. aBErTUra: 04/06/2021, às 08:30 horas. local 
da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.
tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município 
de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor 
de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. cas-
telo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Valdiney Batista de Freitas
Pregoeiro

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos - Nº. 001/2021-tP

oBJETo: Seleção e contratação de empresa para prestação de Serviços de ade-
quação / complementação de 48km de estradas vicinais e acessos rurais no 
município de Brasil Novo/Pa, conforme contrato de repasse nº 893513/2021, 
firmado entre o município de Brasil Novo/PA com a União Federal por intermédio 
do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento, representada pela caixa 
Econômica federal - aBErTUra: 09/06/2021, às 08:30 horas; local Para rE-
Tirada dE EdiTal,  iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da Prefeitura situ-
ada na av. castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, das 08:00 às 12:00 
horas e nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas
Presidente da cPl

Protocolo: 659606

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de cHaMada PÚBLica Nº 001/2021
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-09 FMe

o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará cHa-
Mada PÚBlica Nº 001/2021. oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar destinados à merenda escolar dos alunos da rede pública 
de ensino do município de Brejo Grande do araguaia/Pa, com fulcro na lei nº 
8.666/93, lei nº 11.947/09 e resoluções do MEc/fNdE. aBErTUra: 15/06/2021. 
Horário: 08h00min. local: Setor de licitação da prefeitura. informações e 
aquisição do Edital: (www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), (www.tcm.pa.gov.
br), e no Setor de licitação na av. 13 de Maio, nº 272, centro, Brejo Grande do 
araguaia-Pa.

Brejo Grande do araguaia/Pa, 24 de maio de 2021.
Fredson Fernando dias

Presidente da cPl
Protocolo: 659611

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 025/2021 

objeto: contratação de empresa para fornecimento de insumos de informática 
para atender a Prefeitura Municipal de cametá e Secretarias. Vigência: 06 (seis) 
meses. fundamento legal: artigo 75, inciso ii da lei federal 14.133/2021. data 
de Ratificação: 21 de Maio de 2021. Valor do Contrato: R$ 48.339,50 (quarenta 
e oito mil trezentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos). data da assi-
natura do contrato nº 62/2021: 21 de maio de 2021. foro: Justiça Estadual, 
comarca cametá/Pa. contratada: H P Wanzeler Junior Eireli - Me, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 15.621.078/0001-09, estabelecida 
na rua coronel raimundo leão, nº 188, Bairro: Brasília, cametá/Pa. Modali-
dadE: dispensa de licitação. ordenador: Victor correa cassiano - Prefeito 
Municipal de cametá.

disPeNsa Nº 024/2021. 
objeto: contratação de empresa para adequação com painéis de divisórias e 
mão de obra para instalação do Projeto Estímulos, daE, cEfoP, rH, Projetos 
Especiais e divisão de Materiais e Suprimentos no Prédio da Semed, para aten-
der a Secretária Municipal de Educação. Vigência: 06 (seis) meses. fundamento 
Legal: Artigo 75, inciso I da Lei Federal 14.133/2021. Data de Ratificação: 18 de 
maio de 2021. Valor do contrato: r$ 96.461,74 (noventa e seis mil quatrocen-
tos e sessenta e um reais e setenta centavos). data da assinatura do contrato 
nº 56/2021: 18 de maio de 2021. foro: Justiça Estadual, comarca cametá/Pa. 
contratada: E do S do c arnoud construções, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 40.917.701/0001-04, estabelecida na Travessa Padre 
antônio franco, nº 3259, Bairro: Matinha, cametá/Pa. ModalidadE:dispensa 
de licitação. ordenador: Patrícia do socorro Barros Medeiros - secretária 
de Educação

Protocolo: 659613

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

aViso de coNVocaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 06/2021-cPL/PMc 

Convocação de Sessão Pública Para Sorteio dos Membros da Sub Comis-
são Técnica para a Concorrência Pública nº 06/2021-CPL/PMC.
considerando a realização, no dia 11 de junho de 2021, da concorrência Pública 
n. 06/2021-cPl/PMc, que objetiva a contratação de agência de publicidade para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de curionópolis/Pa e o que dis-
põe a lei n. 12.232, de 29 de abril de 2010, em seus parágrafos 1º e 2º, do artigo 
10. fica convocada a realização de sessão pública para sorteio dos membros da 
subcomissão técnica que analisará e julgará as propostas técnicas das agências 
participantes da licitação, que realizar-se-á dia 07.06.2021, às 10h00, na sala da 
comissão Permanente de licitação, localizada na avenida Minas Gerais, nº 190, 
centro, curionópolis – Pará – cEP: 68523-000. o sorteio será conduzido pela co-
missão Permanente de licitação e os membros da Subcomissão serão sorteados 
dentre os seguintes nomes:
Não vinculados à administração
adenilson freitas Godinho – assessor de comunicação
luciana lobens Marschal – redatora
Patrick roberto Guido carvalho – Editor de jornal
Monique de cássia costa Quaresma – Jornalista
Gabriela Vasques Penalber correia - Publicitária
claudio José Pinheiro filho - assessor de comunicação
Delman Feitosa dos Santos – Designer gráfico
francisco chagas Vitorino dos Santos filho – Jornalista
adersen arantes do Nascimento – Jornalista
Vinculados à administração:
camila lopes ferreira Guimarães – Jornalista

Protocolo: 659451

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 05/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de curionópolis, 
torna público aos interessados em especial às empresas participantes da 
licitação em epígrafe, o resultado do JUlGaMENTo dE HaBiliTaÇÃo, que 
tem como objeto a contratação de empresa para a execução dos serviços 
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de 5 km de pavimentação asfáltica no município de curionópolis - Pará. 
cumpre ressaltar, que as empresas: a l l locaÇÃo EirEli, cirio 
coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial e 
coNcrETa ENGENHaria EirEli foram inabilitadas. foram consideradas 
habilitadas as empresas G r froTa EirEli e TSc iNfraESTrUTUra E 
coNSTrUÇÕES EirEli. informamos, ainda, que a partir desta publicação 
está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso 
pelas empresas interessadas quanto a fase de habilitação. findo este prazo 
será marcado a data para abertura dos envelopes “Proposta comercial”.

curionópolis, 24 de maio de 2021
eLiZaBetH Mª s. V. BoteLHo da siLVa

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 659722

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNiciPio de Faro
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 09/06/2021 as 10 :00 Hrs  
toMada de PreÇos Nº 00022/2021, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para EXEcUÇÃo, EM caráTEr coNTÍNUo, doS SErViÇoS PÚBlicoS 
ESSENciaiS dE caPiNa MEcÂNica EM ViaS PÚBlicaS E PrÉdioS PÚBlicoS 
No MUNicÍPio dE faro, coM carGa E dEScarGa do MaTErial No aTErro 
SaNiTário, o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na 
SEdE da PrEfEiTUra dE faro.
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 09/06/2021 as 14 :00 Hrs  
toMada de PreÇos Nº 00023/2021, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para a aQUiSiÇÃo dE UrNaS fÚNEBrES dESTiNadoS a PMf, o rESPEc-
TiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na SEdE da PrEfEiTUra 
dE faro.
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 10/06/2021 as 10 :00 Hrs  
toMada de PreÇos Nº 00024/2021, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada EM SErViÇoS MEdicoS (cliNico GEral) dESTiNado ao 
fMSf. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na SEdE 
da PrEfEiTUra dE faro.
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 11/06/2021 as 16 :00 Hrs  
toMada de PreÇos Nº 00025/2021, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para a coNSTrUÇÃo da orla No MUNiciPio dE faro coNVÊNio N° 
870228/2018. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE liciTaÇÕES 
Na SEdE da PrEfEiTUra dE faro.

Protocolo: 659615

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 19/05/2021, circulada no ioEPa nº 34.588, pag. 104, onde 
se lê: contratação direta emergencial de empresa para aquisição de medica-
mentos e material técnico epi’s para serem usadas ao enfrentamento da emer-
gência de saúde pública decorrente do corona Vírus (covid-19) no município de 
Goianésia do Pará/Pa. Leia-se: contratação direta emergencial de empresa para 
aquisição de medicamentos e material técnico, permanente e epi’s para serem 
usadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do corona 
Vírus (covid-19) no município de Goianésia do Pará/Pa. Joaquim Jacibergues 
Garcias Urbano. secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 659622

aNULaÇÃo da PUBLicaÇÃo Feita No ioePa 
dia 29 de MarÇo de 2021, PÁG. 71, 34.536

Processo de disPeNsa Nº. 04/2021-dL/seMs - coNtrato Nº. 20210004-
dL, coNTraTaNTE: Secretaria Municipal de Educação - coNTraTada: Josete 
aguiar de oliveira, constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa 
física para locação de 01(um) imóvel, para atender as necessidades da secreta-
ria municipal de educação, cultura, desporto e lazer, para o funcionamento da 
Secretaria Municipal de Educação, data do contrato 08/03/2021, no valor de r$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), ViGÊNcia: 10 (dez) meses - Lindomar Perei-
ra de souza - secretário Municipal

Protocolo: 659618

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacUNdÁ
eXtrato de coNtrato

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-003-Pe 
oBJETo: registro de preços para eventual contratação de empresa especializada 
em realizar serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, com entrega 

de forma parcelada, para suprir as necessidades das unidades de pronto aten-
dimento do município de Jacundá-Pa. coNTraTo nº 20210201. coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE - cNPJ 11.528.843/0001-81 coNTraTada: 
GáS NoBrE do BraSil iNdÚSTria E coM dE GaSES EirElli - ME - cNPJ 
24.878.503/0001 -22. Valor Global: r$ 80.000,00. assinatura: 18/05/21. Vigên-
cia: 18/05/21 à 31/12/2021. Jacundá-Pa, 18/05/2021. 
VirGiLio BraGa BarBosa JUNior. PresideNte da cPL

Protocolo: 659626

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 020/2021 - ceL/seVoP/PMM

Processo Nº 5.103/2021-PMM. Ratifico e Homologo a solicitação da Se-
cretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, quanto a coNSTrUÇÃo 
dE aBriGoS ProViSÓrioS Para aS faMÍliaS aTiNGidaS PEla ElEVaÇÃo 
do NÍVEl doS rioS iTacaiUNaS E TocaNTiNS No MUNicÍPio dE MaraBá, 
dEcrETo Nº 169 dE 04 dE MarÇo dE 2021. contratado: df coNSTrUTora 
lTda-EPP, Pessoa Jurídica, com cNPJ nº: 31.042.699/0001-86. dotação orça-
mentária: Man. da Secretaria Municipal de Viação e obras; Valor r$ 814.281,68 
(oitocentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centa-
vos), Vigência: a contar da assinatura do contrato e término em 03 de junho de 
2021. fundamentação: artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 659629

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021-cPL/PMM 
ProcESSo Nº 8.203/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: 
aberto. data do certame: 25/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). 
objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UM) VEÍcUlo UTiliTário, TiPo PicK-UP, caBi-
NE dUPla, ZEro KM, aNo 2021/2021, Para aTENdEr a NEcESSidadE do 
coNSElHo TUTElar da cidadE NoVa. a Secretaria Municipal de assistência 
Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac, solicitou a SUSPENSÃo da 
abertura deste certame para análise da impugnação apresentada por licitante. 
Marabá (Pa), 24/05/2021.

GaBrieL saLes Freitas BorGes
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria Nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 659637

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaracaNÃ
aViso de aLteraÇÃo e NoVa data 

A Prefeitura Municipal de Maracanã/Pa, através de sua Pregoeira e da Equi-
pe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada 
correção de erro material no Termo de referencia anexo i do Edital de licitação 
do Pregão Eletrônico nº 007/2021/PMM. a NoVa data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 07/06/2021 às 09:00h no 
sistema comprasnet. as demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.o 
Edital Retificado estará disponível nos sites https://maracana.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.
pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleuma Mendonça - Pregoeira/
PMM.

Protocolo: 659640

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021 
o Prefeito Municipal de Medicilândia, sr. Júlio cesar do egito, homologa as 
empresas vencedoras: Sousa locações e Empredimentos Eireli foi vencedor no item 
07, perfazendo o valor total de r$ 1.036.800,00 (um milhão, trinta e seis mil, oi-
tocentos reais); Bioamazonia construtora ltda foi vencedor no(s) item(ns) 02, 03, 
perfazendo o valor total de r$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais); Mendes & 
Silva comercio de Pneus ltda foi vencedor no(s) item(ns) 04, 05, 08, perfazendo o 
valor total de r$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais) e Engeloc Engenha-
ria e locacao Eireli foi vencedor no(s) item(ns) 01,06, perfazendo o valor total de r$ 
787.200,00 (setecentos e oitenta e sete mil, duzentos reais);

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 022/2021 
o Prefeito Municipal de Medicilândia, sr. Júlio cesar do egito, homolo-
ga as empresas vencedoras: Bioamazonia construtora ltda foi vencedor no(s) 
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item(ns) 02, 07,09, perfazendo o valor total de r$ 1.785.000,00 (um milhão, 
setecentos e oitenta e cinco mil reais); Sousa locações e Empredimentos Eireli foi 
vencedor no(s) item(ns)05, 08, perfazendo o valor total de r$ 1.161.000,00 (um 
milhão, cento e sessenta e um mil reais); Engeloc Engenharia e locacao Eireli foi 
vencedor no(s) item(ns) 01, 04, perfazendo o valor total de r$ 1.515.000,00 (um 
milhão, quinhentos e quinze mil reais) e Mendes & Silva comercio de Pneus ltda 
foi vencedor no(s) item(ns) 03, 06, perfazendo o valor total de r$ 1.359.000,00 
(um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil reais).

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 013/2021 
O Gestor do Fundo Municipal de Educação, Sr. Iltomar Carvalho dos San-
tos, homologa a empresa vencedora: a M abucater de Santana foi vencedor em 
todos os itens, perfazendo o valor total de r$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

eXtratos de reGistros de PreÇos 
reGistro de PreÇos Nº 011/2021 

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021 
Processo: 035.2304/2021; Ata de Registro de Preços do Pregão Presen-
cial nº 021/2021; objeto: registro de preços para contratação de empresas 
para prestação de serviços de locação de veículos (caminhões) para manuten-
ção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia.; Órgãos gerencia-
dores: Prefeitura Municipal de Medicilândia, CNPJ nº 34.593.525/0001-08; 
detentorasda ata de registro de Preços nº 011/2021; Sousa locações E Em-
predimentos Eireli cNPJ nº 37.571.778/0001-60; Bioamazonia construtora 
ltda cNPJ nº 12.538.985/0001-92; Mendes & Silva comercio de Pneus ltda 
cNPJ nº 16.528.023/0001-03; Engeloc Engenharia e locacao Eireli cNPJ nº 
11.222.077/0001-22, Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de 
maio de 2021.

reGistro de PreÇos Nº 012/2021 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 022/2021

Processo: 036.2304/2021; Ata de Registro de Preços do Pregão Presen-
cial nº 022/2021; objeto: registro de preços para contratação de empresas 
para prestação de serviços de locação de veículos (tratores) para manutenção 
das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia. Órgãos gerenciado-
res: Prefeitura Municipal de Medicilândia, CNPJ nº 34.593.525/0001-08;De-
tentorasda ata de registro de Preços nº 012/2021; Bioamazonia construtora 
ltda cNPJ nº 12.538.985/0001-92;SoUSa locações e Empredimentos Eire-
li cNPJ nº 37.571.778/0001-60; Engeloc Engenharia e locacao Eireli cNPJ 
nº 11.222.077/0001-22; Mendes & Silva comercio de Pneus ltda cNPJ nº 
16.528.023/0001-03, Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de 
Maio de 2021.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato N° 20210194 

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021 
objeto: prestação de serviços de locação de veículos (caminhões), para ma-
nutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO N° 
20210194. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: Sousa 
locações e Empredimentos Eireli, no valor total de r$ 604.800,00 (seiscentos e 
quatro mil, oitocentos reais). Vigência: 19/05/2021 a 31/12/2021.

coNtrato N° 20210195
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (caminhões), para ma-
nutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO N° 
20210195. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: Bioa-
mazonia construtora ltda, no valor total de r$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte 
mil reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

coNtrato N° 20210197 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (caminhões), para ma-
nutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO N° 
20210197. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: Men-
des & Silva comercio de Pneus ltda, no valor total de r$ 483.000,00 (quatrocen-
tos e oitenta e três mil reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021.

coNtrato N° 20210201 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (caminhões), para ma-
nutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO N° 
20210201. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: Enge-
loc Engenharia e locacao Eireli, no valor total de r$ 459.200,00 (quatrocentos 
e cinquenta e nove mil, duzentos reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021.

coNtrato N° 20210202 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 022/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (máquinas pesadas), para 
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO 
N° 20210202. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: 
Bioamazonia construtora ltda, no valor total de r$ 892.500,00 (oitocentos e 
noventa e dois mil, quinhentos reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021.

coNtrato N° 20210203 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 022/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (máquinas pesadas), para 
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO 
N° 20210203. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: 
Sousa locações e Empredimentos Eireli, no valor total de r$ 580.500,00 (qui-
nhentos e oitenta mil, quinhentos reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021.

coNtrato N° 20210204 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 022/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (máquinas pesadas), para 
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO 
N° 20210204. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: 

Engeloc Engenharia E locacao Eireli, no valor total de r$ 757.500,00 (setecen-
tos e cinquenta e sete mil, quinhentos reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 
31/12/2021.

coNtrato N° 20210205
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 022/2021 

objeto: prestação de serviços de locação de veículos (máquinas pesadas), para 
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia CONTRATO 
N° 20210205. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. contratado: 
Mendes & Silva comercio de Pneus ltda, no valor total de r$ 679.500,00 (seis-
centos e setenta e nove mil, quinhentos reais). Vigência: 19 de maio de 2021 a 
31 de dezembro de 2021.

coNtrato N° 20210240 
PreGÃo PreseNciaL Nº 013/2021 

objeto: Prestação de serviços de locação de software para gestão escolar, para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. coNTraTo N° 
20210240. contratante: fundo Municipal de Educação. contratado: a M abuca-
ter de Santana, no valor total de r$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Vigência: 
20 de maio de 2021 a 20 de maio de 2022.

coNtrato N° 20210253 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 005/2021

objeto: fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex, que se fazem neces-
sárias para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia. CON-
TraTo N° 20210253. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilandia. con-
tratado: M. l. Jorge, no valor total de r$ 9.000,00 (nove mil reais). Vigência: 
20/05/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 659642

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de HoMoLoGaÇÃo e eXtrato de ata srP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 21/2021-srP
objeto: registro de Preços Para aquisição de Material Permanente, Voltados a 
assistência odontológica na atenção a Saúde, conforme Portaria nº 3.389/2020, 
com o intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Em-
presa Vencedora: Quickbum E-commerce - Eireli, cNPJ: 30.323.616/0001-64, 
aTa SrP Nº 1805001/2021, com valor de r$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos 
e cinquenta reais) de 18/05/2021 até 18/05/2022. Empresa Vencedora: ahcor 
comercio de Produtos odontológicos, cNPJ: 37.556.213/0001-04, aTa SrP Nº 
1805002/2021, com valor de r$ 4.081,00 (quatro mil e oitenta e um reais) 
de 18/05/2021 até 18/05/2022. HoMoloGo a licitação na forma da lei nº 
8.666/93 em 18/05/2021. 
Gelson Luiz dill - Prefeito.

Protocolo: 659643

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210098
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 009/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE Paca-
Já, coNTraTada(o): MalHaria E coNfEcÇÕES MariSSol lTda, cNPJ: 
02.762.178/0001-03
oBJETo: contratação de empresa para aquisição, sob demanda de kit de bebê, 
destinado ao atendimento de demandas do fundo Municipal de assistência Social
Valor ToTal: r$ 30.600,00 (trinta mil, seiscentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividades 2.065, Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 20 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 659645

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210132
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 008/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE PacaJá, coN-
TraTada(o): SoPHia dE aSSiS roldao 0188830227, cNPJ: 39.758.777/0001-
55
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, material 
de expediente,
destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas 
Secretarias
Valor ToTal: r$ 24.691,80 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais 
e oitenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.060, 2061, 2057, 2054, 
2052, Classificação econômica 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: 659649
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PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210145
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 008/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE PacaJá
coNTraTada(o): laZaro BEZErra SoarES
cNPJ: 06.088.333/0001-09
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, material de 
expediente, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá e suas Secretarias
Valor ToTal: r$ 32.814,25 (trinta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e vinte 
e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.060, 2061, 2057, 2054, 
2052, Classificação econômica 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: 659671

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210117

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 008/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: a. S loPES coM. iNd. Grafica - ME,
cNPJ 05.231.416/0001-34
oBJETo......................: contratação de empresa para fornecimento de material 
de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria Municipal 
de Educação de Pacajá e Unidades de Ensino.
Valor ToTal................: r$ 32.531,93 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e 
um reais e noventa e três centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.045 e 2.047, 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: 659686

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210148
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 006/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE PacaJá
coNTraTada(o): l a dE SoUSa coMErcio
cNPJ: 09.521.369/0001-14
oBJETo: contratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de limpeza e material de copa e cozinha, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
Valor ToTal...: r$ 22.080,45 (vinte e dois mil, oitenta reais e quarenta e cinco 
centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.060, 2061, 2057, 2054, 
2052, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 20 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 659684

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210146
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 008/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE PacaJá
coNTraTada(o): a. S loPES coM. iNd. Grafica - ME
cNPJ: 05.231.416/0001-34
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, material 
de expediente,
destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas 
Secretarias
Valor ToTal: r$ 83.150,35 (oitenta e três mil, cento e cinquenta reais e trinta 
e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.060, 2061, 2057, 2054, 
2052, Classificação econômica 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: 659682

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200354
oriGeM: coNtrato nº 20200354

dEcorrENTE: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2020-001SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada, Para EXEcUTar SEr-
ViÇoS da coNSTrUÇao dE caNTiNaS, ESTacioNaMENToS E drENaGEM Na 
arEa EXTErNa da PorTaria da florESTa NacioNal doS caraJaS, No MU-
NicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTada: rEi ENGENHaria E SErViÇoS lTda.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.604.909,00 (hum milhão, seiscentos e 
quatro mil, novecentos e nove reais).

ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 21 de outubro de 2020 a 18 de Junho de 
2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 21 de outubro de 2020 a 16 de outubro 
de 2021.
PraZo dE EXEcUÇao aPÓS 1º Tac: 19 de agosto de 2021.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 1º Tac:  o PraZo de vigência em 120 (cen-
to e vinte) dias (18 de Junho de 2021 a 16 de outubro de 2021), E o PraZo de 
execução em 120 (cento e vinte) dias (19 de agosto de 2021).
daTa do adiTiVo: 09/04/2021.

Protocolo: 659284

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200354
oriGeM: coNtrato nº 20200354

dEcorrENTE: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2020-001SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada, Para EXEcUTar SEr-
ViÇoS da coNSTrUÇao dE caNTiNaS, ESTacioNaMENToS E drENaGEM Na 
arEa EXTErNa da PorTaria da florESTa NacioNal doS caraJaS, No MU-
NicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTada: rEi ENGENHaria E SErViÇoS lTda.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.604.909,00 (hum milhão, seiscentos e 
quatro mil, novecentos e nove reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 21 de outubro de 2020 a 18 de Junho de 
2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 1.715.988,53 (hum milhão, setecentos 
e quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 2º Tac: itens do contrato no valor de r$ 91.353,80(no-
venta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) e em itens 
novos de r$ 19.725,73(dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta 
e três centavos).
daTa do adiTiVo: 09/04/2021.

Protocolo: 659286

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200337
oriGeM: coNtrato nº 20200337

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2019-033SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda.
oBJETo: coNTraTaÇao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇao dE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇao dE PaViMENTaÇao aSfalTica E rEdE dE drE-
NaGEM do Bairro NoVa coNQUiSTa, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ES-
Tado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 5.922.023,41 (cinco milhões, novecentos e 
vinte e dois mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 08 de Setembro de 2020 a 03 de Setembro 
de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 8.275.347.29(oito milhões, duzentos e 
setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: iTENS do coNTraTo: r$ 1.235.457,19(um mi-
lhão, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e deze-
nove centavos), iTENS NoVoS: r$ 1.117.866,69 (um milhão, cento e dezessete 
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
daTa do adiTiVo: 04/02/2021

Protocolo: 659288

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200324
oriGeM: coNtrato nº 20200324

dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2019-023SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: JVX coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUTar SErViÇoS dE rEVi-
TaliZaÇÃo doS caNTEiroS cENTraiS da aV. iPÊ, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.132.495,97 (dois milhões, cento e trinta e 
dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 25 de agosto de 2020 a 20 de agosto de 
2021.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 25 de agosto de 2020 a 31 de dezem-
bro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 1º Tac: 30 de Novembro de 2021
PraZo adiTado No 1º Tac: Na ViGENcia 133(cento e tinta e três) dias (21 de 
agosto de 2021 a 03 de Janeiro de 2022) e Na EXEcUÇÃo dE 222(duzentos e 
vinte e dois) dias (30 de Novembro de 2021).
daTa do adiTiVo: 13/04/2021

Protocolo: 659292

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200337
oriGeM: coNtrato nº 20200337

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2019-033SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda.
oBJETo: coNTraTaÇao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇao dE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇao dE PaViMENTaÇao aSfalTica E rEdE dE drE-
NaGEM do Bairro NoVa coNQUiSTa, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ES-
Tado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 5.922.023,41 (cinco milhões, novecentos e 
vinte e dois mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos).
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ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 08 de Setembro de 2020 a 03 de Setembro 
de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac r$ 8.252.531,94(oito milhões, duzentos e 
cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos),
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterada.
Valor SUPriMido No 2º Tac: r$ 22.815,35 (Vinte e dois mil, oitocentos e 
quinze reais e trinta e cinco centavos).
daTa do adiTiVo: 04/02/2021

Protocolo: 659290

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200324
oriGeM: coNtrato nº 20200324

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2019-023SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: JVX coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUTar SErViÇoS dE rEVi-
TaliZaÇÃo doS caNTEiroS cENTraiS da aV. iPÊ, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.132.495,97 (dois milhões, cento e trinta e 
dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 25 de agosto de 2020 a 20 de agosto de 
2021.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 2.657.073,48(dois milhões, seiscentos 
e cinquenta e sete mil, setenta e sete reais e quarenta e oito centavos).
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 2º Tac: inalterado
Valor adiTado No 1º Tac: iTENS do coNTraTo: r$ 486.457,49(Quatrocen-
tos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove 
centavos), iTENS NoVoS: r$ 38.120,02 (Trinta e oito mil, centos e vinte reais 
e dois centavos).
daTa do adiTiVo: 13/04/2021

Protocolo: 659297

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200324
oriGeM: coNtrato nº 20200324

dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2019-023SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: JVX coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUTar SErViÇoS dE rEVi-
TaliZaÇÃo doS caNTEiroS cENTraiS da aV. iPÊ, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.132.495,97 (dois milhões, cento e trinta e 
dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 25 de agosto de 2020 a 20 de agosto de 
2021.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 25 de agosto de 2020 a 31 de dezem-
bro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 1º Tac: 30 de Novembro de 2021
PraZo adiTado No 1º Tac: Na ViGENcia 133(cento e tinta e três) dias (21 de 
agosto de 2021 a 03 de Janeiro de 2022) e Na EXEcUÇÃo dE 222(duzentos e 
vinte e dois) dias (30 de Novembro de 2021).
daTa do adiTiVo: 13/04/2021

Protocolo: 659294

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200324
oriGeM: coNtrato nº 20200324

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2019-023SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: JVX coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUTar SErViÇoS dE rEVi-
TaliZaÇÃo doS caNTEiroS cENTraiS da aV. iPÊ, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.132.495,97 (dois milhões, cento e trinta e 
dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 25 de agosto de 2020 a 20 de agosto de 
2021
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: inalterado.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: r$ 2.311.414,40(dois milhões trezentos e 
onze mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos).
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 3º Tac: inalterado
Valor SUPriMido No 3º Tac: r$ 345.659,08 (Trezentos e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oito centavos).
daTa do adiTiVo: 13/04/2021

Protocolo: 659299

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos 

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
016/2021 objeto: registro de Preço Para contratação de Empresa Para Presta-
ção de Serviço de locação de caminhão Baú, Microonibus E caminhão 3/4 Para 
atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Placas, Secretaria Munici-
pal de Educação E Secretaria Municipal de Saudec. Vencedora Parcial auto 4x4 
Serviço e comércio de Peças automotivas ltda - Epp cNPJ: 12.965.774/0001-

36 r$ 156.480,00 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). 
Vencedora Parcial Thiago de Sousa chaga Eireli cNPJ: 33.543.829/0001-90 r$ 
617.333,20(seiscentos e dezessete mil e trezentos e trinta e três reais e vinte 
centavos). assinatura: 24 de maio de 2021. data de Vigência da ata: 12 Meses a 
partir da data de assinatura. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 659688

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 03/2021 PMsiP

oBJETo: aQUiSiÇÃodE EQUiPaMENToS dE acadEMia ao ar liVrE- ProPoS-
Ta dE coNVÊNio N° 907627/2020- MiNiSTÉrio da cidadaNia – Mic; EM-
PrESa HoMoloGada: a S MiraNda coMErcio dE aliMENToS E SErVicoS 
dE TraNSPorTE EiEli, com cNPJ Nº 14.800.196/0001-03; Valor global: r$ 
263.900,00 (duzentos sessenta e três mil, novecentos reais); data da Homolo-
gação: 18/05/2021; ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito 
Municipal de santa izabel do Pará.

Protocolo: 659530

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 07/2021 PMsiP

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE licENciaMENTo dE SofTWarE Por PraZo dETErMiNado (loca-
ÇÃo) dESTiNado a SolUÇÕES dE SofTWarE iNTEGrada, cUJo oBJETiVo 
dirETo É ProMoVEr o GErENciaMENTo da GESTÃo TriBUTária MUNiciPal 
dE SaNTa iZaBEl do Pará; EMPrESa HoMoloGada: GoVTi coNEXao E So-
lUcao EirEli, com cNPJ Nº 04.568.900/0001-90; Valor global: r$ 161.000,00 
(cento e sessenta e um mil reais); data da Homologação: 19/04/2021; ordena-
dor: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito Municipal de santa izabel 
do Pará.

Protocolo: 659536

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 04/2021 PMsiP-sMs

oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa E HiGiENE HoSPiTalar, Para 
aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE do MUNiciPio 
dE SaNTa iZaBEl do Pará; EMPrESa HoMoloGada: T. o. PiNHEiro coMEr-
cio dE MErcadoriaS EirEli com cNPJ Nº 32.724.354/0001-75; Valor global: 
r$ 120.134,80 (cento e vinte mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta centa-
vos); data da Homologação: 18/05/2021; ordenador: eVaNdro Barros 
WataNaBe, Prefeito Municipal de santa izabel do Pará.

Protocolo: 659533

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°038/2021
toMada de PreÇos Nº 002/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para implantação de 03 (três) 
Pontes em concreto armado sobre o rio cristalino, na região do Pau Brasil no 
Município de Santana do araguaia - Pá, conforme convênio n°007.2020-SE-
TraN. abertura da sessão no dia 15/06/2021 ás 08:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da cPl no Prédio da 
PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Presidente cPl

Protocolo: 659690

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 044/2021/NLcc/seMiNFra

o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, decreto 
010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores.
resolve:
art. 1º - locação de moto bombas, bombas submersíveis, grupos geradores e 
outros, com instalação e manutenção de empresa para prestação de serviços 
com dispensa de licitação, para promover o escoamento das águas pluviais da 
avenida Tapajós e outras artérias, em razão da subida desproporcional das aguas 
do rios em razão da enchente. o Sr. Elvis Portela de aguiar, assessor Técnico de 
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Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal 
de infraestrutura - 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 infra-
estrutura - 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 cum-
pra-se. Santarém, 26 de abril de 2021. Daniel Guimarães Simões - Secretá-
rio Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 659689

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 25/2021-PMsda 
objeto: uniformes para colaboradores(as) da prefeitura e agentes comunitários 
de Saúde - acS, responsáveis pelas áreas na zona urbana e rural do município 
e insumos para Hospital Municipal e Postos de Saúde da família., sessão dia 
02/06/2021, às 08h00min, horário local.

Kledson ribeiro da silva/Pregoeiro
Protocolo: 659691

.

.

ParticULares
.

editaL de coNVocaÇÃo asseMBLeia GeraL eXtraordiNaria
Belém-Pa, 18 de Maio de 2021.

ilmos.  Srs.  condôminos do  coNdoMÍNio caMPo BeLLo resideNce
N e s t a
ref.: editaL de coNVocaÇÃo
Prezados senhores,
Na qualidade de Síndica deste condomínio, sirvo-me da presente para convocar 
V.Sas. para participarem da assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
próximo dia 09 de Junho de 2021 (quarta-feira), no salão de festas Gold, às 
19h00  em primeira convocação ou às 19h30 em segunda convocação, no mes-
mo dia e local, sendo o quórum de 5% (cinco por cento) dos votos válidos, para 
deliberarem sobre a seguinte ordEM do dia:
a- deliberação acerca da perfuração do poço artesiano;
B- deliberação acerca do tratamento das rachaduras dos blocos;
c- aprovação do projeto de cobertura das vagas de garagem;
D- Destinação dos recursos financeiro em caixa;
E- deliberação acerca da construção do muro entre o bloco 05 e bloco 06.
f- assuntos Gerais.

cordialmente,
Lorena da Mota Pereira

Síndica
Protocolo: 659692

.

.

eMPresariaL
.

FaZ. tiMBoraNa, eLiZete cYPriaNo scaraMUssa 
cPF: 668.715.737-04

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
033/2016 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em Para-
gominas/Pa.

Protocolo: 659693

FaZ. VaLe Verde, osMar scaraMUssa 
cPF: 577.917.247-15 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
032/2016 para atividade de cultura de ciclo curto, criação de bovinos e reflores-
tamento em Paragominas/Pa.

Protocolo: 659694

FaZ. VitÓria, osMar scaraMUssa 
cPF: 577.917.247-15 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
038/2016 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em Para-
gominas/Pa.

Protocolo: 659695

doraci rosa WeiricH e oUtros 
cPF: 490.803.932-15 

FaZeNda Vista aLeGre 
localizada Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença de atividade 
rural - lar sob protocolo no 205/2021.

Protocolo: 659696

etec eMPresa tÉcNica de eNGeNHaria e coMÉrcio Ltda 
cNPJ nº. 05.856.869/0003-18 

Torna público que recebeu junto à SEMMa, a licença de operação nº. 
2021/0000038, válida até 15/05/2025, para desenvolver atividade de usina de 
asfalto, em Santarém/Pa.

Protocolo: 659697

NatHaN LiMa MeNdoNÇa 
cNPJ nº. 33.607.517/0001-00 

Torna público que requereu junto à SEMMa, a licença de operação, sob processo 
n° 357/2021, para desenvolver atividade de armazém para materiais de cons-
trução, em Santarém/Pa.

Protocolo: 659698

ideLcides FaLQUeto 
cNPJ: 03.339.753/0001-14 

Situada na rodovia Transamazônica km-139, Vila alvorada, Uruará/Pa, Torna 
público que recebeu da SEMMa - Secretaria Municipal do Meio ambiente do Mu-
nicípio de Uruará/Pa, a licença ambiental de operação nº 0002/2019, com ativi-
dade de desdobro de Madeira em Tora para Produção de Madeira Serrada e Seu 
Beneficiamento.

Protocolo: 659699

dePotce - dePosito de taNK coNtaiNers cesari Ltda 
cNPJ 04.533.138/0003-79

E inscrição Estadual 15.587.261-3, torna público que recebeu da Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente e desenvolvimento Econômico - SEMadE a licença 
de operação (lo) Nº 071/2021 referente a atividade de “Garagem de Ônibus / 
Transportadora e seus anexos”, com validade até 16/04/2022, empresa situada 
em rodovia Pa 483, S/N, Vila do conde, Barcarena/Pa.

Protocolo: 659700

LiMa & siLVa coMÉrcio de deriVados de PetrÓLeo Ltda 
cNPJ nº. 40.752.034/0002-38 

Torna público que requereu junto à SEMMa, a licença de operação sob processo 
n°. 351/2021, para desenvolver atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 659701

KataNa iNdÚstria e coMÉrcio Ltda 
cNPJ nº. 24.714.373/0001-92 

Torna público que requereu da SEMMa/anajás/Pa, a renovação da l.o nº 
008/2019, validade 27/11/2021, para produção de palmito em conserva de sua 
indústria localizada no rio anajás, s/n, cEP 68.810-000 Município de anajás, 
Estado do Pará.

KataNa iNdÚstria e coMÉrcio Ltda 
cNPJ nº. 24.714.373/0001-92 

Torna público que recebeu da SEMMa/anajás/Pa, a licença de operação - lo nº 
008/2019, validade 27/11/2021, para produção de palmito em conserva de sua 
indústria localizada no rio anajás, s/n, cEP 68.810-000, Município de anajás, 
Estado do Pará.

Protocolo: 659702

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0010-58,

Torna público que recebeu da SEMMa/SSBV/Pa, a licença de operação - lo nº 
09/2020, validade 09/11/2021 para produção de palmito em conserva de sua 
unidade fabril localizada no furo Santo antonio, s/n, cEP 68.820-000, Município 
de São Sebastião da Boa Vista - Pa.

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0010-58 

Torna público que requereu da  SEMMa/SSBV/Pa, a renovação da licença de 
operação - lo nº 09/2020, validade 09/11/2021 para produção de palmito 
em conserva de sua unidade fabril localizada no furo  Santo antonio, s/n, cEP 
68.820-000. Município de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará.

Protocolo: 659703

cooPttUrisMo
Retificação da publicação que ocorreu na IOEPA em 20/05/21, pag 121. 
onde se leu: 29/05/2020; Leia-se: 29/05/2021.

Protocolo: 659704

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNScri-
ÇÃo do iNEP N° 15168735. 

alunos concluíram Maio 2021 diario
1. aNa TErEZa da SilVa MoNTEiro 2. aNdErSoN dE SoUZa fErrEira3. 
aNdrEY NaSciMENTo aNdradE4. aNToNio BalBiNo da PaiXÃo MorEira5. 
aNToNio fErrEira dE SaNT`aNa 6. araci doS rEiS MoTa aldEia7. BEa-
TriZ alBUQUErQUE doS SaNToS8. BiaNca VicToria da coSTa liMa9. caio 
lEMoS aBBUd daNTaS10. carloS EdUardo SaNToS MESQUiTa11. diEGo 
ricardo da SilVa12. GaBriEl rodriGUES NaSciMENTo13. GaBriEl TaN-
NUS MarTfEld rEiS dE PiNHo14. Gildo coNcEicao dE SaNTaNa15. JoÃo 
doNald dE SENa ScHraMM16. JoNaS PErEira doS SaNToS17. JoSiVal-
do aNdradE doS SaNToS18. laYroN dE MElo ViEira SaNToS19. lEiZia-
NE cardoSo NEPoMUcENo20. Marcio ViNiciUS lista SaNToS da SilVa do 
ValE21. MicHElE ViEira doS SaNToS PErEira22. NaiaNa corrEia da Sil-
Va23. rafaEl da SilVa Vidal24. rafaEl doS SaNToS XaViEr25. SaBriNa 
VirGENS da SilVa26. ValdEMir coSTa doS SaNToS27. ZacariaS SilVa 
doS SaNToS28. lEoNaNdo dE SoUZa SaNToS

Protocolo: 659705

a empresa aGroPecUÁria BraNdeLero Ltda 
(cNPJ 21.951.622/0001-75) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa-
na do araguaia-Pa, a licença ambiental Prévia nº 005/2021 com validade até 
27/04/2022, para a construção da unidade de armazenamento de grãos, situado 
na fazenda Santa Tereza, s/n, Zona rural de Santana do araguaia - Pa.

Protocolo: 659706
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a empresa Posto 100 FroNteiras coMercio VareJista 
de coMBUstiVeis e LUBriFicaNtes eireLi 

com cNPJ: 13.530.883/0001-93 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação N° 12751/2021, 
para exercer a atividade da empresa transportadora de substâncias e produtos 
perigosos, situado na rodovia Pa 483, N/S Bairro Vila do conde, Município de 
Barcarena/Pa

Protocolo: 659707

Wood GreeN iNd. coM. iMP. e eXP.  de Madeiras Ltda 
cNPJ 15.431.327/0001-95 

Torna público que recebeu da SEMMa-Secretaria Municipal de Meio ambiente, a 
lao N.º 152/2019, Processo N.º 1332/2019, Município de Belém-Pa.

Protocolo: 659708

a empresa BUeNo eNGeNHaria e coNstrUÇÃo Ltda 
com cNPJ: 76.736.123/0001-57 

Torna público que requereu da SEMaS/Pa, o pedido de licença de operação sob 
protocolo n° 2021/14577, para exercer a atividade de Empresa transportadora 
de substâncias e produtos perigosos, situado na Rua Maria Luiza, nº 150, Bairro 
afonso Pena, Município de São José dos Pinhais/Pr.

Protocolo: 659709
  

Torna-se público que a empresa de Razão Social: 
“coNsULtorias e eNGeNHarias eireLi” 

e Nome Fantasia: “c.i.t.eNG ePP” com cNPJ nº 25.246.416/0001-15; 
de propriedade do sr. eng. Marcos Paulo souza almeida, crEa/SP nº 
5062051261, tomou posse da “licença de operação - lo” de nº 186/2021 da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa da Prefeitura Municipal de itai-
tuba - PMi no estado do Pará no dia 21/05/2021 sob Processo nº 402/2021.

Protocolo: 659710

a empresa ViP s LocaÇÕes 
cNPJ 17.862.757/0001-97 

localizado na av. Perimetral, nº 149, bairro colorado, município de Tucuruí - Pa. 
Torna público que requereu à SEMMa de Tucuruí, a licença ambiental de ope-
ração, para atividade de Execução ou pavimentação (asfáltica, blokret rígida e 
outros) em vias com drenagem pluvial preexistente ou execução com drenagem 
pluvial.

Protocolo: 659711

riBeiro oMar de castro 
cPF 287.768.366-49 

Torna público que requereu à SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no
Garimpo das corredeiras, Mun. itaituba Processo 487/2021

Protocolo: 659712

iNstitUto de PreVidÊNcia dos serVidores do MUNicÍPio de 
saNta crUZ do ararÍ/Pa
terMo de ratiFicaÇÃo de

iNeXiGiBiLidade deLicitaÇÃo
ratiFico por este Termo, a inexigibilidade de licitação nº001/2021para a 
contratação de Pessoa Jurídica Especializada no Serviço de assessoria e con-
sultoria contábil em atendimento ao instituto de Previdência Municipal,em fa-
vor da empresa MP aSSESSoria E coNSUlToria coNTaBil lTda, cNPJ: 
28.883.565/0001-83. Valorglobalr$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).funda-
mentado no art. 25, ii e art. 13, iii da lei nº. 8.666/93e suas alterações poste-
riores e em consonância com o relatório da comissão permanente de licitação e 
tendo em vista documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe.
autorizo a realização da despesa.Proceda com a contratação novalor supramen-
cionado.
Data da Ratificação: 12/04/2021.
ratiFico por este Termo, a inexigibilidade de licitação nº 002/2021 para a 
contratação de Pessoa Jurídica Especializada no fornecimento de licença de Uso 
de Sistemas de informática (folha de Pagamento), Para o instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Município de Santa cruz do ararí/Pa, em favor da empresa 
G d J SErViÇoS dE iNforMáTica EirElli - ME, cNPJ: 17.343.923/0001-49. 
Valor globalr$ 9.000,00 (nove mil reais). fundamentado no art. 25, ii e art. 13, 
III da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e em consonância com o 
relatório da comissão permanente de licitação e tendo em vista documentos que 
instruem o processo administrativo em epígrafe.
autorizo a realização da despesa. Proceda com a contratação no valor supra-
mencionado.
Data da Ratificação: 09/04/2021.
ratiFico por este Termo, a inexigibilidade de licitação nº 003/2021 para a 
contratação de Pessoa Jurídica, Especializada no fornecimento de licença de 
Uso de Sistemas de informática Para Gestão Pública, em favor da empresa 
aSP - aUToMaÇÃo, SErViÇoS E ProdUToS dE iNforMáTica lTda, cNPJ: 
02.288.268/0001-04. Valor global r$ 12.000,00 (doze mil reais). fundamentado 
no art. 25, ii e art. 13, iii da lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
em consonância com o relatório da comissão permanente de licitação e tendo em 
vista documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe.
autorizo a realização da despesa. Proceda com a contratação no valor supra-
mencionado.
Data da Ratificação: 20/05/2021.

Alilsom Guimarães de Carvalho
Presidente do instituto

iNstitUto de PreVidÊNcia dos serVidores do MUNicÍPio de 
saNta crUZ do ararÍ/Pa

aViso de eXtrato de coNtrato de
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 001/2021

oBJETo:contratação de Pessoa Jurídica Especializada no Serviço de assessoria 
e consultoria contábil em atendimento ao instituto de Previdência Municipal.
faVorEcido: MP aSSESSoria E coNSUlToria coNTaBil lTda, cNPJ: 
28.883.565/0001-83.
coNTraTo: 001/2021-iPSMSca-iNEX,valor globalr$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
PraZo da ViGÊNcia: 13/04/2021 a31/12/2021.

aViso de eXtrato de coNtrato de
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021

oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica Especializada no fornecimento de licen-
ça de Uso de Sistemas de informática (folha de Pagamento), Para o instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Santa cruz do ararí/Pa.
faVorEcido: G d J SErViÇoS dE iNforMáTica EirElli - ME, cNPJ: 
17.343.923/0001-49.
coNTraTo: 002/2021-iPSMSca-iNEX, valor globalr$ 9.000,00 (nove mil reais).
PraZo da ViGÊNcia: 09/04/2021 a31/12/2021.

aViso de eXtrato de coNtrato de
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021

oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica, Especializada no fornecimento de li-
cença de Uso de Sistemas de informática Para Gestão Pública.
faVorEcido: aSP - aUToMaÇÃo, SErViÇoS E ProdUToS dE iNforMáTica 
lTda, cNPJ: 02.288.268/0001-04.
coNTraTo: 003/2021-iPSMSca-iNEX, valor global  r$ 12.000,00 (doze mil re-
ais).
PraZo da ViGÊNcia: 20/05/2021 a31/12/2021.

Alilsom Guimarães de Carvalho
Presidente do instituto

Protocolo: 659713

Posto PraÇa Pa-150 Ltda 
cNPJ nº 36.104.741/0001-60 

recebeu da SEMaTUr/Jacundá licença Prévia/instalação nº 001/2021 com va-
lidade até 11/03/2022 para a atividade de Posto revendedor de combustíveis.

Protocolo: 659714

associaÇÃo dos ProFessores aPoseNtados da UFPa
asseMBLÉia GeraL ordiNÁria

coNVocaÇÃo
Na forma que estabelece o capítulo Vii - das Eleições: convocação e registro de 
chapa, artigos 30 a 34, do Estatuto da associação dos Professores aposentados 
da Universidade federal do Pará - aSPa/UfPa convoca todos os associados que 
estejam em pleno gozo de seus direitos para reunirem-se em assembleia Geral 
ordinária, a ser realizada no dia 25 de junho de 2021, na sede da aSPa/UfPa, lo-
calizado à Tv. Três de maio, nº 1573, bairro São Brás, em Belém-Pará, com início 
às 08:00 horas e término às 12:00 horas, para apreciarem e deliberarem sobre a 
seguinte pauta: a) aprovação do relatório anual e as contas da diretoria, após o 
Parecer do conselho fiscal; b) Eleger o Presidente e o Secretário da assembleia 
Geral, os membros do conselho fiscal e a diretoria da aSPa/UfPa, para o biênio 
2021 a 2023, mandatos a iniciar-se em junho de 2021 e a terminar em junho 
de 2023. o registro de chapa completa deverá ser requerido ao Presidente da 
assembleia Geral até o dia 15 de junho de 2021, e protocolado na Secretaria da 
aSPa/UfPa, conforme preceitua o art. 32 do Estatuto da associação. Belém/Pa, 
24 de maio de 2021.

Prof. antonio Fernando de Jesus salgado
Presidente da assembleia Geral da aSPa/UfPa

Protocolo: 659715

GP PetroLeo coMercio de coMBUstiVeis Ltda 
cNPJ 06.945.995/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMa de ananindeua  a lo n° l051121 com vali-
dade até 11/05/2022 p/comercio varejista de combustíveis.

Protocolo: 659716

MartiNs Neto & GUerra criaÇÃo de caMarÕes 
cNPJ: 35.832.331/0001-72 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente de Maritu-
ba-Pa, a licença de instalação (li) e licença de operação (lo) de Sistema de 
produção de camarões marinhos em bioflocos.

Protocolo: 659717

H. s. BarBosa eireLi 
cNPJ Nº 35.854.763/0001-84

inscrição Estadual Nº 15.674.722-7, com endereço no ramal Bela Vista, Km 03, 
município de Porto de Moz/Pa, cEP: 68330-000, torna público que rEcEBEU No 
dia 10/05/2021, da Secretaria Municipal de Meio ambiente/Prefeitura Municipal 
de Porto de Moz/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo (lo), coM ValidadE aTÉ o 
dia 10/05/2023, com base no Parecer Técnico nº 005/SEMa/2021 do proces-
so 2021/032 e Parecer Jurídico/SEMa nº 023/2021. a lo autoriza a operação 
do empreendimento H. S. BarBoSa EirEli (MaTadoUro BEla ViSTa), com a 
atividade principal de abate de bovinos/bubalinos e demais atividades (secundá-
rias), conforme anexo único da resolução coEMa 162/2021.

Protocolo: 659718

aViso de LiceNÇa
a empresa coNcreart - Pre MoLdados 

e coNcreto arMado Ltda 
cNPJ nº 27.361.036/0001-57 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - 
SEMMa, através do ProcESSo Nº.: 0041/2017, a licença de operação nº.: 
025/2020, em 04 de junho de 2020, , para faBricaÇao dE arTEfaToS E oU-
TroS ProdUToS dE coNcrETo (ESTrUTUra PrE MoldadaS dE coNcrETo 
arMado), estado do Pará. 24/05/2021. rUBENS cESar PErEira PiNHEiro, 
adMiNiSTrador.

Protocolo: 659719

associaÇÃo de Pais e aMiGos dos 
eXcePcioNais de saNtarÉM - aPae

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021-aPae 

objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento da 
oficina ortopédica da APAE. Edital e início de entrega das propostas 25/05/2021 
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 08/06/2021 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Pedro Gilson Valério de oliveira - Pregoeiro da aPae.

Protocolo: 659720
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