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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o    Nº 794, de 28 de Maio de 2020
concede Pensão Policial-Militar em favor de iVETE PErEira da SilVa, 
HENriQUE dE JESUS PErEira, ViViaNY lETÍcia GUrJÃo da SilVa, viúva 
e filhos, respectivamente, do CB PM WILSON DE JESUS SANTOS DA SILVA.
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 “b”, e o art. 52, § 2º, incisos 
i e ii, todos da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a reda-
ção dada pela lei Estadual nº 6.049, de 11 de junho de 1997; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2018/396155,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
2.197,98 (dois mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), 
em favor de iVETE PErEira da SilVa, HENriQUE dE JESUS PErEira, 
VIVIANY LETÍCIA GURJÃO DA SILVA, viúva e filhos, do CB PM WILSON 
dE JESUS SaNToS da SilVa, falecido no dia 14 de setembro de 2017, 
em virtude de acidente em serviço, cabendo a cada um dos dependentes 
cotas-partes do montante do benefício, nas seguintes datas e proporções:
i - 100% (cem por cento) em favor do menor HENriQUE dE JESUS PErEi-
ra, de 14 de setembro de 2017 a 30 de agosto de 2018,
ii - 50% (cinquenta por cento) em favor do menor HENriQUE dE JESUS 
PErEira e 50% (cinquenta por cento) em favor da viúva iVETE PErEira 
da SilVa, de 31 de agosto de 2018 a 10 de setembro de 2018, 
iii - 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) em favor do menor HEN-
riQUE dE JESUS PErEira, 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) em 
favor da viúva iVETE PErEira da SilVa e 33,3% (trinta e três vírgula três 
por cento) em favor da filha maior VIVIANY LETÍCIA GURJÃO DA SILVA, de 
11 de setembro de 2018 a 12 de setembro de 2020, e 
iV - 50% (cinquenta por cento) em favor do menor HENriQUE dE JESUS 
PErEira e 50% (cinquenta por cento) em favor da viúva iVETE PErEira 
da SilVa, a partir de 12 de setembro de 2020.
Parágrafo único. Os filhos menores fazem jus às cotas-partes da Pensão 
Policial-Militar até completarem 21 (vinte e um) anos, salvo se comprovarem 
a condição de estudantes e desde que não percebam remuneração, caso em 
que o direito se estenderá até que complete 24 (vinte e quatro) anos.
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens da graduação de 3º Sargento, a que o policial foi promovido 
“post-mortem”, assim discriminados:
Soldo de 3º Sargento……………………………………………….............. r$    868,77
Gratificação de Risco de Vida (100%)……………………………........ R$    868,77
Gratificação de Habilitação Policial Militar (20%)………………...... R$    173,75
Gratificação de Tempo de Serviço Militar (15%)…………...…….. r$    286,69
Provento Mensal……………………………………………………................ r$ 2.197,98
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será rea-
justada 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 de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com as datas constantes no art. 
1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 28 de maio de 2020.          

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o    Nº 890, de 9 de JULHo de 2020              
concede Pensão Policial-Militar em favor de Marcia QUadra rodriGUES 
e JAKELINE QUADRA RODRIGUES, companheira e filha, do ex-2º SGT PM 
rG 18714 Marcio EliZEU PoJo rodriGUES.
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. 77, combinado ao art. 79, alíneas “a” e “b”, 
da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada pela 
lei nº 6.049, de 11 de junho de 1997, e art. 48, inciso ii, da constituição 
Estadual;
considerando as informações constantes do Processo nº 2018/165299,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
2.508,58 (dois mil quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), em 
favor de Marcia QUadra rodriGUES e JaKEliNE QUadra rodriGUES, 
companheira e filha, respectivamente, do ex-2º SGT PM RG 18714 Mar-
cio EliZEU PoJo rodriGUES, falecido no dia 20 de janeiro de 2018, no 
exercício da atividade policial militar, cabendo a cada uma das dependentes 
cotas-partes do montante do benefício, na seguinte data e proporção:
i - 50% (cinquenta por cento) à Marcia QUadra rodriGUES, a contar 
de 20 de janeiro de 2018 até 25 de setembro de 2018, a partir da qual 
receberá a proporção de 100% (cem por cento); e
ii - 50% (cinquenta por cento) à JaKEliNE QUadra rodriGUES, a contar 
de 20 de janeiro de 2018 até a data de 25 de setembro de 2018.
Parágrafo único. A filha menor faz jus às cotas-partes da Pensão Policial-
Militar até completar 21 (vinte e um) anos, salvo se comprovar a condição 
de estudante e desde que não perceba remuneração, caso em que o direito 
se estenderá até que complete 24 (vinte e quatro) anos.

art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens da graduação de 2º Sargento PM, a que o policial foi promovido 
“post-mortem”, assim discriminados:
Soldo................................................................................. r$     912,21
Gratificação de Risco de Vida (100%)..................................... R$     912,21
Gratificação de Habilitação Policial-Militar (20%)..................... R$     182,44
Gratificação Tempo de Serviço Militar (25%)........................... r$     501,72
Provento Mensal................................................................. r$  2.508,58
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será rea-
justada 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 de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo a 20 de janeiro de 2018.
Palácio do GoVErNo, 9 de julho de 2020.         

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 660388

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNdrE caldEira doS SaNToS do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 3 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
rENaTa dE JESUS caNUTo PiMENTEl do cargo em comissão de assessor 
de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
WENDELL MATHEUS DUTRA LIMA do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
roSEaNE PiNHEiro fiGUEirEdo do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
lUiS EdUardo dE liMa SoUSa do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
EliaS caBral dE SoUZa do cargo em comissão de assessor de Gabinete, 
a contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MarÇal MoNTEiro dE aZEVEdo do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
iVaNEi cardoSo doS SaNToS do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
faBio HUMBErTo SilVa MarÇal do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
alEXaNdrE TaVarES lEÃo do cargo em comissão de assessor de Gabine-
te, a contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
GUEdES GoMES coSTa do cargo em comissão de assessor de Gabinete, a 
contar de 23 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
alfrEdo fErrEira do NaSciMENTo para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNdrEia dE JESUS riBEiro para exercer o cargo em comissão de asses-
sor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
clEoNicE GoNÇalVES PaNToJa para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
EVaNdro lUiS ViEira cUNHa para exercer o cargo em comissão de as-
sessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
roNildo rodriGUES ESTUMaNo para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
ZaQUEU PiNHEiro da SilVa para exercer o cargo em comissão de asses-
sor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
roBErTo MarciEl da SilVa SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MarcoS aldEMir fiGUEirEdo da SilVa para exercer o cargo em comis-
são de assessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
raiMUNdo cláUdio dE SoUZa ViEira para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
GEliaNE MaTiaS daMaScENo para exercer o cargo em comissão de as-
sessor de Gabinete, a contar de 1º de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MarcEla cHaVES PESSoa para exercer o cargo em comissão de assessor 
de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 25 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 660389

d e c r e t o  Nº 1592, de 25 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$ 6.859.553,37 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$ 6.859.553,37 (Seis Milhões, oitocen-
tos e cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e cinquenta e Três reais e Trinta e 
Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
151011312615088238 - SEcUlT 0301 339040 440.000,00
151011312615088238 - SEcUlT 0301 339140 60.000,00
281010460814918715 - NGPr 0301 449052 1.490.000,00

291012678214867429 - SETraN 0301 444042 1.650.168,49
462021339215038841 - fcP 0301 339039 2.050.000,00

672011648214898185 - coHaB 0301 449092 917.054,88
792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339030 251.450,00
792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339047 80,00
792011854314978781 - idEflor-Bio 0661 339033 800,00

ToTal 6.859.553,37
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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, 25 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 1593, de 25 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$ 734.136,12 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$ 734.136,12 (Setecentos e Trinta e 
Quatro Mil, cento e Trinta e Seis reais e doze centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
341011133415048354 - fdE 0101 459066 140.000,00

572012012615088238 - EMaTEr 0260 339014 29.985,12
572012012615088238 - EMaTEr 0260 339033 13.600,00
572012012615088238 - EMaTEr 6101 339030 951,00
572012060614918712 - EMaTEr 0260 449052 549.600,00

ToTal 734.136,12

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

341010412115087679 - fdE 0101 444042 140.000,00
592011412212978338 - iMETroPará 0260 339037 593.185,12

911010412215088240 - SEPlad 0101 339039 951,00
ToTal 734.136,12

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 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 1594, de 25 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 1.484.873,78 para atender à programação cons-
tante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 1.484.873,78 (Hum Milhão, Quatrocentos e oitenta e Quatro Mil, 
oitocentos e Setenta e Três reais e Setenta e oito centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0149 335043 864.000,00
901011030215077684 – fES 0301 339014 13.967,72
901011030215077684 – fES 0301 339036 16.102,33
901011030215077684 – fES 0349 339014 30.803,73
901011030215077684 – fES 0349 339039 560.000,00
                                                                                           ToTal 1.484.873,78

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

901011030215078288 - fES 0301 339014 4.709,82
901011030215078288 - fES 0349 339039 560.000,00
901011030515078302 - fES 0149 339030 656.262,00
901011030515078302 - fES 0149 449052 207.738,00
901011030515078881 - fES 0349 339014 30.803,73
901011042215078362 - fES 0301 339014 9.257,90
901011042215078362 - fES 0301 339036 16.102,33
                                                                                            ToTal 1.484.873,78

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 660391

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 797/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar rodriGo PaTricio riBEiro HaMad do cargo em comissão de 
assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 798/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO do cargo em comissão de 
diretor de operações, código GEP-daS-011.5, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 799/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar aldaiZE SaNToS da SilVa alMEida do cargo em comissão de 
ajudante de ordens, código GEP-daS-011.4, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 800/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar HENriQUE BrUNo araÚJo dE oliVEira do cargo em comissão 
de assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 
2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 801/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
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r E S o l V E:
exonerar aldEcir dE SoUZa airES do cargo em comissão de assessor de 
Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Gover-
nadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 802/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar WAGNER WALMERISTON CORRÊA MARQUES do cargo em comis-
são de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 803/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar EWERTON SANTOS DE MATOS do cargo em comissão de Assessor 
de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 23 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 804/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar aNToNio doS aNJoS BarBoSa JUNior do cargo em comissão de 
assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 805/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar alfrEdo fErrEira do NaSciMENTo do cargo em comissão de 
assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Mili-
tar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 806/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar aNdrEia dE JESUS riBEiro do cargo em comissão de assessor 
operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 807/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar clEoNicE GoNÇalVES PaNToJa do cargo em comissão de as-
sessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 808/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar EVaNdro lUiS ViEira cUNHa do cargo em comissão de asses-
sor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da 
Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 809/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar roNildo rodriGUES ESTUMaNo do cargo em comissão de as-
sessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 810/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar ZaQUEU PiNHEiro da SilVa do cargo em comissão de assessor 
operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 811/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar roBErTo MarciEl da SilVa SaNToS do cargo em comissão de 
assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Mili-
tar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 812/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar MarcoS aldEMir fiGUEirEdo da SilVa do cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 813/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar raiMUNdo cláUdio dE SoUZa ViEira do cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 814/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar GEliaNE MaTiaS daMaScENo do cargo em comissão de asses-
sor de inteligência, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da 
Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 815/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar MaUro HENriQUE da SilVa GUErra do cargo em comissão de 
coordenador de inteligência, código GEP-daS-011.4, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 816/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
exonerar lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal do cargo em comissão de assessor 
operacional ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 817/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear GEraldo MiraNda SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 23 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 818/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear daNYlo cHriSTiaN GoNÇalVES da coNcEiÇÃo para exercer o 
cargo em comissão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, 
com lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 23 de 
abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 819/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear JoSÉ roGÉrio da SilVa HolaNda para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 26 de abril 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 820/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear Márcio da cUNHa cardoSo para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 26 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 821/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,

r E S o l V E:
nomear MaUro HENriQUE da SilVa GUErra para exercer o cargo em 
comissão de diretor de operações, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 822/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear faBrÍcio PErEira corrÊa para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de inteligência, código GEP-daS-011.4, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 823/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal para exercer o cargo em comissão de 
ajudante de ordens, código GEP-daS-011.4, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 824/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear rENaTa dE JESUS caNUTo PiMENTEl para exercer o cargo em co-
missão de assessor operacional ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 825/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear roSEaNE PiNHEiro fiGUEirEdo para exercer o cargo em comis-
são de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 826/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear WENDELL MATHEUS DUTRA LIMA para exercer o cargo em comis-
são de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 827/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear JESiEl diaS SilVa para exercer o cargo em comissão de assessor 
de inteligência, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da 
Governadoria do Estado, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 828/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear rafaElY lorENa florENZaNo dE SoUSa dE aNdradE para 
exercer o cargo em comissão de assessor operacional i, código GEP-
daS-012.2, com lotação na casa Militar da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 829/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear TaiNÃ rocHa BoTElHo para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Segurança Especial, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 23 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 830/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/473522,
r E S o l V E:
nomear daVid EMaNoEl coSTa doS SaNToS para exercer o cargo em 
comissão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 23 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 831/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/550851,
r E S o l V E:
i. exonerar lYa carValHo MariNHo do cargo em comissão de Gerente 
de Projetos de Proteção Social, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de maio de 2021.
ii. nomear roBErTa riBEiro coSTa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Projetos de Proteção Social, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 832/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/549084,
r E S o l V E:
autorizar HENdErSoN lira PiNTo, Secretário regional de Governo do Bai-
xo amazonas, a viajar no trecho Santarém/oriximiná/Belém/Santarém, no 
período de 23 a 26 de maio de 2021 a fim de realizar entregas de cestas 
básicas junto a Prefeitura de oriximiná e cumprimento de agenda institu-
cional, concedendo para tanto, 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 833/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/553329,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, faBio doS SaNToS aSSUNÇÃo do cargo em comis-
são de assessor de comunicação, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 
21 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 834/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/534668, 
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, fEliPE carValHo PErEira do cargo em comissão 
de assessor ii, código GEP-daS-011.2 com lotação na Procuradoria-Geral 
do Estado, a contar de 1º de junho de 2021.
ii. nomear rafaEla aGUiar ParaENSE para exercer o cargo em comissão 
de assessor ii, código GEP-daS-011.2 com lotação na Procuradoria-Geral 
do Estado, a contar de 1º de junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 835/2021-ccG de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar roBErTa carMoNa ValÉrio aBoUl HoSN, assessor Especial i, na 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará – fScMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 619/2021-ccG, de 19 de aBriL de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.588, de 
20 de aBriL de 2021.
onde se lê: ...coordenador do Núcleo da informação,...
Leia-se: ...coordenador do Núcleo de Tecnologia da informação,...
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 660390

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 352/2021-crG, de 24 de Maio de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 067926 01 55 2021 1 00141 024 0080778 73 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/356009, de 06/04/2021.
rESolVE:
i – conceder à servidora EBENEZaidE MoNTEiro fariaS, id. funcional n° 
5950917/1, ocupante do cargo de assessor Especial ii, 180 (cento e oiten-
ta) dias de licença Maternidade, no período de 22/03/2021 a 17/09/2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 22 de Março de 2021.
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: 660007

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 022/2021-ParÁ 2000.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o 
nº 03.584.058/0001-18.
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém 3, Belém/Pa.
oBJETo: locação de espaço no complexo Turístico da Estação das docas, 
para o evento de “ aSSiNaTUra do TErMo dE adESÃo do ProGraMa 
crEcHE Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo XXiV.
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
ViGÊNcia: 17/05/2021 e 18/05/2021.
Valor GloBal: r$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339039; ação: 233368;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660184

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 04/2021-ccG/Pa
ProcESSo Nº: 2021/504242
oBJETo: locação de espaço no complexo Turístico da Estação das docas, 
para o evento de “ aSSiNaTUra do TErMo dE adESÃo do ProGraMa 
crEcHE Por Todo Pará”.
coNTraTaNTE:
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
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coNTraTado:
orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.584.058/0001-18
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:
lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo XXiV.
Valor:
r$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Proje-
to/atividade: 8314; Natureza de despesa: 339039; fonte: 0101; ação: 
233368.
ordENador
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil/Pa
ratiFicaÇÃo de disPeNsa
ato: 04
data: 14/05/2021.
Numero da dispensa: 04/2021
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil/Pa

Protocolo: 660178

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 10 de Julho de 2020, publicada 
no d.o.E. Nº. 34.283, de 16 de julho de 2020, considerando os autos do 
Processo n° 2021/419.021 e com fundamentação no §8º do art. 65 da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações rESolVE alterar os valores do contrato nº 
14/2016-CCG/PA, firmado com a empresa ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA, 
em virtude da Homologação da repactuação dos Preços em 5,77% (cinco 
inteiros e setenta e sete décimos percentuais) que corresponde ao acrés-
cimo mensal de r$ 8.762,95 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e 
noventa e cinco centavos) tendo em vista a convenção coletiva de trabalho 
SEac-Pa x SiNElPa 2020/2021 retroagindo a janeiro de 2021, havendo a 
necessidade de pagamento retroativo no valor de r$ 26.297,16 (vinte e 
seis mil duzentos e noventa e sete e dezesseis centavos), correspondente 
ao período de janeiro/2021 a março/2021. a partir da data de assinatura 
desta apostila, o referido contrato passará a viger com o valor mensal de 
r$ 160.636,53 (cento e sessenta mil seiscentos e trinta e seis reais e cin-
quenta e três centavos), e o valor total a ser pago (retroativo e meses de 
abril, Maio, Junho e Julho até a vigência do contrato) com o reajuste de 
r$ 668.843,32 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e 
três reais e trinta e dois centavos) com a seguinte classificação na dotação 
orçamentária: órgão 11105; função 04 – administração; Sub-função 122 
– administração Geral; Programa 1297 – Manutenção da Gestão; Proje-
to/atividade 8338 – operacionalização das ações administrativas; fonte 
0101; Natureza de despesa 339037; ação: 213476. registrando-se a pre-
sente APOSTILA para fins de direito.
Belém, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 660170

diÁria
.

Portaria Nº 354/2021-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° 2021/548911, 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 no trecho SaNTa-
rÉM/oriXiMiNá/SaNTarÉM/Pa, no período de 23 a 24/05/2021.

Servidor objetivo

daYaN SEriQUE SaNToS da coSTa, matrícula funcional 
nº5365465/3, cPf 404.000.422-15, cargo Especialista em 

Educação classe i, lotado no centro regional de Governo do 
Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional, 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, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 355/2021-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° 2021/548936, de 21 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/oriXiMiNá/SaNTarÉM/Pa, no período de 23 a 24/05/2021.

Servidor objetivo

roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/ 1, 
cPf 716.995.382-04, ocupante do cargo de assessor de comuni-
cação, lotada no centro regional do Governo do Baixo amazonas.

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 356/2021-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° 2021/548926, 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 no trecho SaNTa-
rÉM/oriXiMiNá/SaNTarÉM/Pa, no período de 23 a 24/05/2021.

Servidor objetivo

JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 
5945810/1, cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, 
lotado no centro regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional, 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, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 357/2021-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° 2021/538457, 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 TUcUrUÍ/Pa, no dia 21/5/2021.

Servidor objetivo

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

na coordenadoria de Transportes.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660161
Portaria Nº 359/2021-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° 2021/542390, de 20 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 dia 21/05/2021.

Servidor objetivo

 flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula  
funcional  nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente ope-

racional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do Núcleo de relações 
com os Municípios e Entidades de classes, 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, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660200
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FÉrias
.

Portaria N°. 353/2021-crG, de 25 de Maio de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/550056, de 24/05/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 28 (ViNTE E oiTo) dias de férias regulamentares, a servidora 
roBErTa carMoNa ValÉrio aBoUl HoSN, id. funcional nº. 5799007/3, 
para gozo no período de 19/07/2021 a 15/08/2021, interrompidas através 
da Portaria nº. 137/2021, publicada no doE nº. 34.507, de 04/03/2021, 
referente ao período aquisitivo 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 25 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660011

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 048/2021 – cMG, de 25 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de locação de veículos interesta-
dual, com motoristas, para atender o Gabinete do Exmo. Sr. Governador do 
Estado do Pará e outras demandas de segurança inerentes às atribuições 
da casa Militar da Governadoria do Estado, quando em deslocamento para 
outros Estados da federação e o distrito federal, por um período de 12 
(doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/3, ocupante do cargo de coordenador de logística administrati-
va, aGoSTiNHo MoNTEiro JUNior, matrícula nº 5946485/2, ocupante do 
cargo de assessor de Segurança Especial e alEcio faBio cUNHa SilVa, 
matrícula nº 4218819/2, ocupante do cargo de assessor administrativo 
ii, para atuarem como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 001/2021 
– cPl/cMG, que terá como Pregoeiro o servidor BrUNo lUiZ SilVa dE 
SoUSa, matrícula nº 4219470/2, ocupante do cargo de assessor admi-
nistrativo ii;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 660134

.

.

errata
.

errata de Portaria N° 382/2021 – di/cMG, de 24 de Maio de 2021
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 659612
PUBLicado No doe Nº 34.594 de 25/05/2021
oNde se LÊ:
“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 Bres-
covit, cPf nº 039.068.951.30;”
Leia-se:
“Servidores: 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, 2º 
SGT PM francisco de lima cordeiro, cPf nº 330.063.932-87, 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;”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 659929

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 253/2021-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 2021/416364 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 74596.
rESolVE:
coNcEdEr, 14 (quatorze) dias de licença saúde à servidora June Judite 
Soares lobato, identidade funcional nº 5859263/1, no período de 14.04 a 
27.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 74596 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
Portaria Nº 254/2021-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 2021/416364 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 74595.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de licença saúde ao servidor rafael fel-
gueiras rolo, identidade funcional nº 57224172/1, no período de 14.04 a 
28.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 74595 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 660111

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 250/2021-PGe.G. Belém, 21 de maio de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais…
rESolVE:
designar, o Procurador do Estado Gabriel Perez rodrigues, identidade fun-
cional nº 5914177/2, para compor o conselho Superior da Procuradoria-
Geral do Estado, em substituição à Procuradora do Estado Gabriella dinelly 
rabelo Mareco, no período de 18.05.2021 a 01.06.2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 660244

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

ordeM de serViÇo aGe Nº 002/2021, de 25 de Maio de 2021
o auditor-Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo, a competência da auditoria-Geral do Estado prevista nos 
arts. 2º, i, 4º-a, 5º, i e 6º, i, da lei nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, 
alterada pela lei nº 6.832, de 13 de fevereiro de 2006 e regulamentada 
pelo decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006;
coNSidEraNdo, que como parte do programa “asfalto na cidade”, a 
Secretaria Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas-SEdoP 
firmou com a empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda., o 
contrato nº 01/2018, para execução de obras de asfaltamento em vias 
públicas de diversos municípios, entre eles Palestina do Pará,
coNSidEraNdo, que tramita perante a Promotoria de Justiça de São João 
do araguaia o Procedimento administrativo nº 001371-087/2019 (SiMP), 
cujo objeto é “Acompanhar e fiscalizar a sinalização das vias de Palestina 
do Pará, nos termos do Contrato nº 01/2018, firmado pela SEDOP e a 
empresa construfox, haja vista a alteração das vias a serem sinalizadas, 
durante a execução do contrato”;
 coNSidEraNdo, que por meio do ofício nº 740/2020-MP/PJSJa, de 22 de 
novembro de 2020, o dr. Gilberto linz de Souza filho, Promotor de Justiça 
de São João do araguaia, solicitou a esta auditoria-Geral a realização de 
nova inspeção para atestar se houve a conclusão da obra, tanto referente 
ao asfaltamento e sinalização como a colocação de meio-fio (Processo PAE 
2021/530854);
coNSidEraNdo, que a última vistoria na obra ocorreu em 16 de setembro de 2019;
coNSidEraNdo, que o agravamento dos casos de coVid-19 nos últimos 
meses do ano passado e nos primeiros meses deste ano, levaram o gover-
no do Estado a impor medidas restritivas, inclusive lockdown, em algumas 



12  diário oficial Nº 34.595 Quarta-feira, 26 DE MAIO DE 2021

regiões do Estado nesse período, impedindo os deslocamentos nacionais e 
internacionais de servidores públicos; e
coNSidEraNdo, que o momento sanitário atual permite a movimentação 
de servidores para realização de trabalho externo, desde que respeitadas 
medidas preventivas de combate a coVid-19, como uso de máscara, hi-
gienização das mãos e evitar aglomerações.
rESolVE:
art. 1º. determinar a realização de Vistoria Técnica na obra objeto do con-
trato nº 01/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Urbano e obras Públicas – SEdoP e a empresa construfox, construções 
e incorporações ltda., executada no município de Palestina do Pará.
art. 2º. designar como responsável pela vistoria o servidor filipe José Gia-
nino Monteiro, matrícula nº 5946619.
art. 3º. fixar o prazo de 10 (dez) dias após a vistoria para apresentação 
do respectivo laudo.
art. 4º. Esta ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 5º. dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
Belém, 25 de maio de 2021.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 659960
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N 094 de de 25 de Maio de 2021
o Presidente da fundação ParáPaZ, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo decreto publicado do d.o.E. N 34.490, de 12 de feve-
reirode 2021, em observância aos termos da lei 8.097 de 01 de janeiro 
de 2015.
rESolVE: dESiGNar o servidor alUÍZio loBaTo TorrES, matrícula: 
57174396/1, ocupante do cargo de coordENador, para responder até 
ulterior deliberação pela coordenadoria de finanças (cofiN), a contar de 
26 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia , rEGiSTrE-SE , PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 660083
Portaria N 095 de de 25 de Maio de 2021
o Presidente da fundação ParáPaZ, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo decreto publicado do d.o.E. N 34.490, de 12 de feve-
reirode 2021, em observância aos termos da lei 8.097 de 01 de janeiro 
de 2015.
rESolVE: dESiGNar a servidora JoSEfa lUcia dE JESUS liMa SEaBra, 
matrícula: 5384729/1, ocupante do cargo de aSSESSor TÉcNico, para 
responder até ulterior deliberação pelo Núcleo de controle interno (NU-
ciN), a contar de 02 de junho de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia , rEGiSTrE-SE , PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 660097

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 22/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: coNSTrUTora BrilHaNTE lTda, sediada na avenida Pa-
raíba, nº 548, bairro São francisco, cEP: 69.079-265, em Manaus/aM, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.529.815/0001-13
oBJETo: Prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preven-
tiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipa-
mentos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados 
na região Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Ma-
rituba, Santa Bárbara do Pará e Santa isabel do Pará), e nas cidades de 
Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capanema, 
Redenção e Parauapebas, em conformidade com as especificações, qualidade 
e condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
U.o. 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 -outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte – 0301000000
Valor Global Estimado: r$ 1.153.576,00
origem dos recursos: Tesouro Estadual.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021.
ViGÊNcia: 25/05/2021 à 24/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 659823

coNVÊNio N° 004/2021
Exercício: 2021
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará. 
Vigência do convênio: 26/05/2021 a 25/05/2026
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 21/05/2021
ParTES: 
Beneficiário: ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE – ESMAC
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 660383

Portaria Nº 134, de 25 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril, que aprova a Programação orçamentária e o cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1405, de 26/03/2021 e 1592, de 25/05/2021.
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 134, de 25 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE 
dESPESa/

SUBGrUPo dE 
dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dESENVolViMEN-
To SÓcio-Eco-

NÔMico
fUNdEflor

outras despesas 
correntes 251.530,00 0,00 0,00 0,00 251.530,00

despesas ordi-
nárias

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

idEflor-Bio
 0656 251.530,00 0,00 0,00 0,00 251.530,00

NGPMcrEdcid
inversões finan-

ceiras 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

outras despesas
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0101 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
NGPr

investimentos 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0301 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00

GESTÃo
Enc. SEfa

amortização da 
dívida 1,72 0,00 0,00 0,00 1,72

amortização da 
dívida

 0301 1,72 0,00 0,00 0,00 1,72
iNfra-ESTrUTUra 

E TraNSPorTE
coHaB

investimentos 917.054,88 0,00 0,00 0,00 917.054,88
dEa
 0301 917.054,88 0,00 0,00 0,00 917.054,88

SETraN
investimentos 1.650.168,49 0,00 0,00 0,00 1.650.168,49
obras e insta-

lações
 0301 1.650.168,49 0,00 0,00 0,00 1.650.168,49
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PolÍTica Social
fEaS

outras despesas 
correntes 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

despesas ordi-
nárias

 0301 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
SEJUdH

investimentos 164.343,90 0,00 0,00 0,00 164.343,90
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0101 164.343,90 0,00 0,00 0,00 164.343,90

SESPa
outras despesas 

correntes 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00

despesas ordi-
nárias

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00

despesas ordi-
nárias

 0301 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00
SEcUlT

outras despesas 
correntes 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

contrato Esti-
mativo

 0301 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00

NGPr
 0301 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00

cultura 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00
fcP
 0301 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

917.054,88 0,00 0,00 0,00 917.054,88

coHaB
 0301 917.054,88 0,00 0,00 0,00 917.054,88

direitos So-
cioassistenciais 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

fEaS
 0301 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Encargos 
Especiais 1,72 0,00 0,00 0,00 1,72

Enc. SEfa
 0301 1,72 0,00 0,00 0,00 1,72

Governança 
Pública 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

SEcUlT
 0301 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

infraestrutura e 
logística 1.650.168,49 0,00 0,00 0,00 1.650.168,49

SETraN
 0301 1.650.168,49 0,00 0,00 0,00 1.650.168,49

Manutenção da 
Gestão 164.343,90 0,00 0,00 0,00 164.343,90

SEJUdH
 0101 164.343,90 0,00 0,00 0,00 164.343,90

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
251.530,00 0,00 0,00 0,00 251.530,00

fUNdEflor
ProViSÃo rE-
cEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 251.530,00 0,00 0,00 0,00 251.530,00
Saúde 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00
SESPa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0149 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00
Trabalho, Em-
prego e renda 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

NGPMcrEdcid
dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fdE

 0101 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - 

rEcUrSoS 
ordiNarioS                                         

304.343,90 0,00 0,00 0,00 304.343,90

0149 - fES - 
SUS / fundo a 

fundo
864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00

0301 - recursos 
ordinários 8.607.225,09 0,00 0,00 0,00 8.607.225,09

0656 - fundo 
Estadual de 

desenvolvimen-
to florestal

251.530,00 0,00 0,00 0,00 251.530,00

ToTal 10.027.098,99 0,00 0,00 0,00 10.027.098,99

Protocolo: 660392

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 061 de 25 de Maio de 2021.
o diretor administrativo e financeiro da iMPrENSa oficial do ESTado 
no uso de suas atribuições,
resolve:
conceder ao servidor JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra, cPf nº 
157646678-79, matrícula nº 57176578/6, Presidente desta autarquia, 03 
(três) diárias, pelo deslocamento à cidade de BraSÍlia-df, que acontecerá 
no período 19.05.2021 a 21.05.2021, com o objetivo de participar de reu-
nião da diretoria Executiva da aSSociaÇÃo BraSilEira daS iMPrENSaS 
oficiaiS/aBio, cuja a pauta sobre a NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coN-
TraToS, naquela capital.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro

Protocolo: 660380

.

.

errata
.

errata da Matéria 558241, publicada no doe Nº 34.284 (pag. 18) 
de 17/07/2020.
onde se lê: Vigência: 20.08.2020 a 19.02.2021; leia-se: Vigência: 
20.08.20 a 19.08.21
onde se lê: Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
nº 2019/ioE por 06 (seis) meses, com fundamento legal no art. 57, ii da 
lei 8.666/93; Leia-se: Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do 
contrato de nº 2019/ioE por 12 (doze) meses, com fundamento legal no 
art. 57, ii da lei 8.666/93.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 659943
errata da Matéria 654613, publicada no doe Nº 34.581 (pag. 18) 
de 12/05/2021.
onde se lê: Valor: r$ 171.000,000 (cento e Setenta e Um Mil reais); 
Leia-se: Valor: r$ 171.000,00 (cento e Setenta e Um Mil reais);
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 659945
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 073 de 19 de maio de 2021
ProrroGar, a licença para tratamento de saúde, da servidora lENY do 
Socorro alMEida BEcHara, matrícula Nº 3156737/1, cargo de asssis-
tente administrativo, de conformidade com o art. 83 da lei Nº 5.810/94-
rJU, no período de 28/03/2021 a 25/06/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 28 de março 
de 2021.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

Protocolo: 660135

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 072 de 19 de maio de 2021
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias re-
gulamentares no mês JUNHo/2021, de acordo com o art. 74 da lei 
5.810/94(rJU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de junho de 2021.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

MaTricUla NoME PErÍodo aQUi-
SiTiVo

PErÍodo coNcES-
SiVo

54185601/2 adria Souza ramos de azevedo 2020/2021 15.06 a 14.07.2021
5902886/1 alessandra leão Brazão dos Santos 2018/2019 21.06 a 02.07.2021
57232575/1 amilton de andrade Tavares 2019/2020 24.06 a 23.07.2021
5948235/1 andreia cristina Bouth campos 2020/2021 01.06 a 30.06.2021
5947483/1 antônio Jaques cardoso Moreira 2020/2021 01.06 a 30.06.2021
2009692/1 Edvaldo correa dos Santos 2020/2021 15.06 a 14.07.2021
57233125/1 Elaine cristina da Silva Santa Brígida 2018/2019 21.06 a 20.07.2021
3159019/1 Eliany Siqueira arrais 2020/2021 14.06 a 13.07.2021
3154610/1 Jaime de Moura Galvão 2020/2021 22.06 a 21.07.2021
57213536/2 Jose Mario da Silva rodrigues 2019/2020 14.06 a 13.07.2021
57232979/1 Keyla luciane Gomes de albuquerque 2019/2020 07.06 a 06.07.2021
3158950/1 Maria Zildenir dias dos Santos 2020/2021 14.06 a 13.07.2021
6120563/1 Marlene dias de oliveira 2020/2020 17.06 a 16.07.2021
57232782/1 Patrícia amanda de Miranda rebelo 2019/2020 16.06. a 15.07.2021
3154173/1 raimundo de oliveira lima 2020/2021 14.06 a 13.07.2021
57232121/1 roseane de cassia Nunes de Pina 2018/2019 07.06 a 06.07.2021
5945691/1 rosangela Medeiros de Sousa 2020/2021 01.06 a 30.06.2021
2010836/1 Sandra Maria ferreira oliveira 2020/2021 01.06 a 30.06.2021

3611/1 Silvana do Socorro Siso de lima 2020/2021 21.06 a 20.07.2021
57234408/1 Santana Perdigão rodrigues 2019/2020 14.06 a 13.07.2021

Protocolo: 660091

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 294 de 25 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/488020, de 
07/05/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de servidor.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
07/06/2021 a 21/06/2021 e 03/01/2022 a 17/01/2022, à servidora iara 
fErrEira dE oliVEira, matrícula 5948788/1, ocupante do cargo de Téc-
nico Previdenciário a, lotada na coordenadoria do consultivo, referente ao 
período aquisitivo 07/05/2020 a 06/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 659933

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 004/2021 - iGePreV
OBJETO: Aquisição de teclado e mouse sem fio, pilhas e carregadores para 
atender a necessidade do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará-IGEPREV, conforme quantidade e especificações constantes em Termo 
de referência.
- Grupo 01: V. B. araUJo MoNTEiro coMErcio - ME, cNPJ: 17.431.302/0001-
17, no valor total de r$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais).
Valor total da cotação Eletrônica: r$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais).
Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 660000
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret re Nº 1.415 de 25 de Maio de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE aTo dE rEforMa EM aTENdiMENTo 
À diliGÊNcia do TcE - ProcESSo Nº 544725/2019-TcE e ProcESSo Nº 
2020/999429-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais;
considerando diligência processual do Tribunal de contas do Estado do 
Pará (ofício n° 202001960/SEGEr-TcE) determinando a exclusão da par-
cela auxílio invalidez;
rESolVE:
I - Retificar a Portaria RE nº 1.145, de 04/04/2018, que reformou “ex of-
ficio” RAIMUNDO QUARESMA MARTINS, Mat. 54193044/1, pertencente ao 
quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, excluindo a parcela 
de auxílio invalidez e a fundamentação legal, passando a constar: art. 
106, inciso ii, e o art. 108, inciso V, da lei Estadual nº. 5.251/1985 e V. 
acórdão nº. 16.034/1988; art. 110, §1º e §2º, alínea “c” da lei Estadual 
nº. 5.251/1985; art. 4º, da lei nº. 7.617/2012; art. 1º da lei Estadual nº. 
8.229/2015; artigo 1º, inciso iV, alínea “c”, do decreto n° 2.940/1983; art. 
1º, inciso i, alínea “h”, do decreto nº. 4.490/1986; art. 1º, item i do de-
creto n° 3.266/1984; art. 1º, categoria “B” do decreto nº. 1.461/1981 al-
terado pela Portaria nº. 001/99-drH/3; art. 1º do decreto nº. 2.696/1983; 
art. 20, da lei Estadual nº. 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da 
lei Estadual nº. 5.231/1985; art. 1º, inciso iii do decreto nº. 4.439/1986; 
recebendo os proventos mensais de r$ 3.770,32 (três mil, setecentos e 
setenta reais e trinta e dois centavos), assim constituídos:

Soldo
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 20%

Gratificação de Localidade Especial – 30%
indenização de Tropa – 10%
Gratificação de Risco de Vida

Gratificação de Serviço Ativo – 30%
representação por Graduação – 30%

Gratificação Tempo de Serviço Militar – 5%
adicional de inatividade – 20%

 

 935,10
 187,02
  280,53
 93,51
 935,10
 280,53
  280,53
 149,62
  628,39 

Total de Proventos   3.770,32

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/06/2013, data da Sessão 
ordinária nº 012/2013 – JPMSS, nos termos do art. 108, §2º, da lei nº 
5.251/1985.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pelo segu-
rado, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 660179

1ª coNVocaÇÃo – docUMeNtos Para coNcessÃo 
de PeNsÃo Por Morte

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará il-
ton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva, visando assegurar a 
transparência das ações da autarquia, vem realizar convocação nos termos 
abaixo expostos.
considerando o aumento exponencial dos requerimentos de benefício de 
Pensão por Morte, especialmente causado pelo momento difícil em que 
vivemos em razão da pandemia de covid-19;
considerando a necessidade desse instituto de garantir celeridade nos pro-
cessos, de modo a amparar os beneficiários dos segurados no momento 
em mais precisam;
considerando que em razão de circunstâncias alheias a nossa vontade, 
como a demora na entrega pelos correios ou equívocos encontrados nos 
endereços fornecidos, a conclusão do processo é postergada;
considerando a missão do instituto que é contribuir para efetivação da 
dignidade humana;
Este igeprev torna pública a convocação dos interessados abaixo listados, 
que se encontram com documentação pendente para a conclusão da aná-
lise do benefício de pensão por morte, para que procurem este instituto e 
regularizem seus requerimentos garantindo maior celeridade na persecu-
ção do seu direito.
os atendimentos serão realizados nos dias abaixo delimitados, sempre no 
horário de 8 as 15h, no prédio sede do instituto, localizado na av. alcindo 
cacela, nº 1962, Belém/Pa.



 diário oficial Nº 34.595  15 Quarta-feira, 26 DE MAIO DE 2021

dia 31/05/2021:

2020/1005528 Maria lUZETE liMa dE JESUS
2020/1008605 JoNilSoN PicaNÇo alBUQUErQUE
2020/1013794 raiMUNda MoraES BarroS  
2020/1013794 afoNSo SErGio doS SaNToSBoUcao  
2020/1015215 aMElia doS SaNToS BorGES  
2020/1030386 MarcEliNo TaVarES riBEiro
2020/1035795 SaVio dE SoUZa  
2020/1037624 SaNdra SUEli doS SaNToS SoarES  
2020/1038769 lUciEr PiNHEiro TaVarES  
2020/1042255 cHarlToN HESToN da crUZ SaNTaNa  

dia 01/06/2021:

2020/1054553 ToBiaS da coSTa E SilVa  
2020/1064789 aNGEla Maria BarBoSa MarTiNS  
2020/1067059 Maria raiMUNda cordEiro dE lEMoS 
2020/1071045 GracE SoarES lEiTE  
2020/1075081 ElZa SaNTiaGo da SilVa  
2020/118571 Maria riTa XaViEr BarroSo
2020/126936 Maria lUcia SaMPaio dE MElo
2020/142751 EUNicE GoMES rEiS MiGlioli
2020/159943 iraNY NaTaliNa cardoSo dE PaUla  
2020/17070 Maria daS GracaS alVES

dia 02/06/2021:

2020/184446 HErMiNia Maria rodriGUES BarBoSa  
2020/213423 JoNHY dE JESUS oliVEira  
2020/226649 GENiValdo oliVEira lUZ  
2020/310174 JaiME fErrEira VEra  
2020/321792 WALDECY CORREA BAIMA
2020/332843 iSaBEl MESSiaS dE oliVEira
2020/336696 aNdErSoN clEYToN GoNcalVES dE aNdradE
2020/337299 oZNi doS SaNToS SilVEira SilVa
2020/339441 Maria iNEZ alfaia dE SoUSa ToloSa
2020/345448 carloS alBErTo frEirE PiNHEiro

dia 07/06/2021:

2020/347195 roSa MElo do roSario PiNHEiro
2020/377228 SHirlEY Maria TEiXEira cErVEira  
2020/396775 ValdENor JoSE dE alMEida
2020/399847 SaNdra lUcia BaSToS MarTiNS BarroS cHErMoNT
2020/416264 roSa ElENa doS SaNToS MoNTEiro
2020/422753 GracilENE SoUSa da SilVa
2020/426212 Maria MadalENa PErEira dE oliVEira
2020/430766 Maria dE loUrdES rocHa
2020/431145 Maria aNToNia da SilVEira PiNHEiro
2020/448210 NElMa dEliMa iTaParica dE oliVEira

dia 08/06/2021:

2020/448656 EdSoN BENicio doS SaNToS
2020/448935 lUZ coNSUElo oliVET loBaTo
2020/458238 aNa carla da SilVa aNdradE
2020/465854 Maria dE faTiMa araUJo aBrEU  
2020/470025 JUSTiNa BENTa da SilVa araUJo
2020/491431 carloS GaBriEl MElo cHUMBES
2020/497579 Maria daS NEVES GUZZo SoUZa  
2020/506893 rEGiNa cÉlia cUNHa SaNToS  
2020/516829 JacKSoN MiraNda da SilVa
2020/528349 aZENaidE PiNHEiro BarBoSa  

dia 09/06/2021:

2020/537183 HElio EliaN MENdoNÇa dE caMPoS  
2020/537253 lair oUriQUE da SilVa  
2020/538959 MariNalVa liMa SaNToS
2020/545386 Maria do carMo MEScoUTo  
2020/545516 HEiTor calEBE doS SaNToS corSiNo
2020/561446 SaMUEl MoUra BraSil  
2020/565303 aUrElio airES doS SaNToS  
2020/569782 Edil diaS do aMaral
2020/574758 ailToN carValHo GUiMaraES
2020/576717 aNToNio MaXiMiaNo JoaQUiM  

dia 10/06/2021:

2020/583413 Maria aUXiliadora alENcar dE oliVEira  
2020/587744 Maria cEcilia rocHa dE araUJo  
2020/588638 BENEdiTa BorGES BriTo  
2020/588669 MElaNiE HYaNNE BraGa MarQUES
2020/588807 cloViS NEi da foNSEca rodriGUES
2020/590314 alESSaNdra dEBora caSTro ValENTE  
2020/591828 SErGia alVES da SilVa E SilVa
2020/592799 JUllY dE araUJo loPES
2020/597583 EMaNUEl dE oliVEira MoTa  
2020/602981 MarlEY YaN PErEira dE carValHo  

dia 11/06/2021:

2020/604684 raiMUNdo GUilHErME da SilVa  
2020/605176 dUlcEli fariaS MoraiS
2020/607557 Maria dE NaZarE Garcia da SilVa  
2020/607796 YriS VicTÓria doS SaNToS SoarES  
2020/612479 JoSE HElENa Maia
2020/613530 SilENE NaZarE caMPoS alVES
2020/618236 Maria aMElia riBEiro da MoTa  
2020/620954 aNicE BorGES MorEira dE oliVEira  
2020/621197 faBiaNE ValE alVES SoarES  
2020/623639 SacHa iVaN NoVaES TaVarES

dia 14/06/2021:

2020/993492 alUiSio SaaVEdra dE JESUS
2020/625195 ElaiNE criSTiNa SilVa  
2020/629298 Maria daS GracaS cUNHa da rocHa
2020/629909 raiMUNdo aNTÔNio fEliPE
2020/631063 MaTHEUS loPES BarroS
2020/631557 riTa GUiMarÃES BElÉM  
2020/640294 Maria HElENa alVES SiMoES  
2020/984478 Maria da GraÇaS rodriGUES cardoSo
2020/642291 EliETE SilVa dE SoUZa  

dia 15/06/2021:

2020/648952 HErMiNia rodriGUES MarQUES fErrEira  
2020/648969 Maria HElENa aZEVEdo MoNTEiro
2020/651769 lUZ coNSUElo oliViET loBaTo  
2020/653576 roSEMiro doS SaNToS oliVEira  
2020/653612 NEUZa criSTiNa BENTES NoGUEira  
2020/665421 MaNoEl da aScENSao dE SoUZa  
2020/677362 aNa SoPHia caMPoS doS SaNToS  
2020/678647 aGNaldo daNTaS dE SoUZa  
2020/970603 MaNoEl fiGUEirEdo doS SaNToS

dia 16/06/2021:

2020/684875 NilcilENE MoNTEiro da coSTa  

2020/693424 ElENilcE doS SaNToS GalVao  

2020/693465 NYVia ViToria GalVao SENado  

2020/693519 NoaH MiGUEl GalVao SENado  

2020/693533 NEYlSoN GalVao SENado  

2020/715010 fraNciSca dE MoUra fUrTado

2020/722021 oNESiMa BrElaZ SilVa  

2020/723849 aBGail VirNa loPES aNdradE

2020/723912 KLEPER INACIO GROWTMANN SILVA  

2020/725889 EliaNa do Socorro SErENi  

dia 17/06/2021:

2020/729165 EliENE BaSToS Vidal  

2020/737183 aliNE rEBEKa do roSário caMPoS

2020/737659 NaTHalia doS SaNToS SiQUEira  

2020/741864 aNa lUiZa MacHado dE alMEida  

2020/741883 BENEdiTo MacHado dE alMEida  

2020/744468 Maria roSaNGEla carValHo dE SoUZa

2020/746055 ociMar iBiaPiNa dE liMa  

2020/746144 Maria dE loUrdES riBEiro dE caSTro  

2020/747902 ValdirENE do Socorro GoMES dE fariaS  

2020/748083 GlENda SaBriNa fariaS daS cHaGaS  
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dia 18/06/2021:

2020/751012 caTariNa Gil da rocHa  
2020/752786 raiMUNdo NoNaTo da SilVa  
2020/753075 roSilENE daS GraÇaS diaS doS SaNToS  
2020/755510 MaUra coSTa doS SaNToS  
2020/759107 JoSE lUiZ MiraNda aracaTY  
2020/771799 lUcilia cora dE SoUZa  
2020/779545 raiMUNda dE oliVEira Vidal  
2020/790025 dElMa SilVa da coSTa  
2020/790587 MarlENE falcUNiEr MarTiNS  
2020/790660 BENEdiTa dE aViZ coSTa MoraES  

dia 21/06/2021:

2020/791936 EVEliN cordEiro PiNHEiro
2020/796757 BENEdiTo do carMo ESTUMaNo  
2020/807871 raiMUNdo SilVa  
2020/808913 aNa Maria MoUra frEiTaS  
2020/808990 JaNdira frEirE da coNcEicao  
2020/809819 Nair da coNcEiÇao coSTa da lUZ  
2020/811939 MarTHa fadEll Baia  
2020/813809 MESSiaS loiola dE alMEida  
2020/815775 JoaNil GoMES dE araUJo JUNior  
2020/821394 Nidia aZEVEdo rodriGUES  

dia 22/06/2021:

2020/827736 BENEdiTa SoUZa doS SaNToS  

2020/832148 BENEdiTo JUNHo da SilVa Gaia  

2020/834037 VEra lUcia MorEira faVacHo

2020/843006 NaidE liMa da SilVa  

2020/872633 KEllY do Socorro rodriGUES fErrEira

2020/873542 fraNciSco MarÇal araÚJo  

2020/887207 carla BEaTriZ BarroS da SilVa

2020/889902 alMir alVES da SilVa  

2020/903138 Maria dE NaZarE BriTo dE aQUiNo  

2020/904534 lUiZ GoNZaGa Pacifico doS SaNToS  

dia 23/06/2021:

2020/932775 JoSE roNaldo loUrEiro dE liMa

2020/934854 flaVia criSTiNa daS dorES riBEiro

2020/934959 iZaira da roSa MElo

2020/935131 Maria do Socorro lira doS SaNToS

2020/946501 HErcilia dE SENa cUNHa

2020/955331 EUSilEidE MoraiS SoUSa

2020/956704 riTa da coSTa SilVa

2020/957195
iolaNda SilVa oliVEira

2020/957228

2020/962192 olENa claUdia PErEira ValENTE

dia 24/06/2021:

2020/99706
JoÃo dE SoUSa coSTa

2020/99785

2021/193228 Maria roSiMEri da SilVa ZEfEriNo

2021/252424 Maria dE NaZarE aMaral liMa

2021/270057 PEdro MaUricio rodriGUES cordEiro

2021/274351
SaloMao MarTiNS da SilVa

2021/274408

2021/29933 carloS dE liMa coSTa

2021/40704 SillaS carValHo dE oliVEira

2021/87119 clariNdo BarBoSa da SilVa

as pessoas aqui listadas, caso não possam comparecer na data mencio-
nada acima, devem procurar o igeprev, por meio das Estações cidada-
nia alocadas em diferentes pontos da cidade, na Unidade Móvel que está 
percorrendo municípios do Estado, cuja programação está disponível em 
nosso sítio na internet, www.igeprev.pa.gov.br, bem como através dos te-
lefones (91) 3182-3501, 3182-3502 e 3182-3503 ou ainda em nossa cen-
tral de atendimento no prédio sede, através de agendamento prévio no 
mencionado sítio.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do igeprev/Pa

Protocolo: 660385

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 076 de 21 de Maio de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/508804,
rESolVE:
EXoNErar, a partir de, 01 de Junho de 2021, de acordo com o art. 6º, 
inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, aNa claUdia aca-
TaUaSSU dE araUJo, matrícula 57235163/3, do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-011.4 desta Escola de Governança Pública do 
Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 660103

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 091 de 25 de Maio de 2021.
fundamento legal: lei federal no 8.666/93 e decreto Estadual nº 870 de 
04 de outubro de 2013.
Processo nº 2021/30344

contrato nº Empresa cNPJ

 018/2021 r MaSTEr coMErcio dE aliMENToS - EirEli 26.892.930/0001-90

020/2021 a S NaGaSE & cia lTda 09.721.163/0001-38

objeto: contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios.
fiscal: claUdio MarcElo dE MiraNda PiNHEiro, matrícula nº 
5912774/2, ocupante do cargo de Secretário de coordenação.
fiscal Suplente: aNToNio da SilVa caSTro, matrícula nº 5955491/1, 
ocupante do cargo de  Secretário de coordenação.
Esta Portaria entra em vigor a contar de 10/05/2021.

Protocolo: 660099

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 092/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BaiÃo 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: 25/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. lourival Menezes filho – Prefeito do 
Município de BaiÃo/Pa.

Protocolo: 660171

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002518, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: EdUardo SoUSa dE oliVEira PoJo.
cPf: 027.519.442-64.
Marca/ModElo: rENaUlT/loGaN ZEN16cVT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$54.127,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
EdSoN BEZErra PoJo cNH: 2096894240
TaSSia do Socorro SErra NUNES cNH: 3698538841

Protocolo: 660273
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Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002500, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001931, de 03 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa com 
deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: VicTor GolENHESKY NaSSar.
cPf: 019.213.542-24.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY PErSoNal.

Protocolo: 660276
Portaria de recoNHeciMeNto 

de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002503, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: caMara MUNiciPal dE MocaJUBa.
cNPJ: 08.645.099/0001-90.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9882261N5MKd78979 fiaT/Toro ENdUraNcE aTd4

Protocolo: 660259
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002491, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BETHaNia GorETH Garcia laMEira.
cPf: 352.319.632-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20X 1.6a PrEMi.
cHaSSi: 9BHBH51dBGP635373.
Portaria Nº 2021330002492, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdETE NaZarE doS SaNToS araUJo.
cPf: 081.116.502-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK193507.
Portaria Nº 2021330002496, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: dirENE GoMES PaSTaNa.
cPf: 154.501.552-04.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT.
cHaSSi: 9BGKS48U0KG476250.
Portaria Nº 2021330002497, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GioVaNNi aiTa.
cPf: 088.951.802-59.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl BU.
CHASSI: 9350WNfNYlB502567.
Portaria Nº 2021330002493, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE Maria PaSSoS rodriGUES.
cPf: 044.384.182-91.
MARCA/MODELO: VW/T CROSS SENSE TSI AD.
CHASSI: 9BWBH6BF5L4088830.
Portaria Nº 2021330002495, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarGarET MoUra rEfKalEfSKY.
cPf: 022.829.332-49.
MARCA/MODELO: VW/FOX CL SBV.
CHASSI: 9BWAB45Z3J4005691.
Portaria Nº 2021330002499, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MoNica HElENa SoarES PErEira.
cPf: 329.639.552-00.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB119411.
Portaria Nº 2021330002490, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: rEGiNa coEli alcaNTariNo da rocHa.
cPf: 043.900.322-91.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.3 GSr.
cHaSSi: 9Bd358a47KYJ06803.
Portaria Nº 2021330002498, de 20 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ZENEidE BENEdiTa liMao aGUiar.
cPf: 013.090.722-72.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ091493.
Portaria Nº 2021330002505, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: HElENa lUcia araUJo PiNHo.
cPf: 121.861.802-78.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870GZ142263.
Portaria Nº 2021330002506, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: HElio da SilVa SoUZa.
cPf: 205.259.316-00.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136lKK17493.
Portaria Nº 2021330002504, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JaElSoN BaTiSTa dE SoUZa.
cPf: 036.302.245-71.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB216328.
Portaria Nº 2021330002501, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaNoEl diaS doS SaNToS filHo.
cPf: 070.834.322-87.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE aT.
cHaSSi: 8aP359a13KU051091.
Portaria Nº 2021330002507, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Nadia rEGiNa MarTiNS daS NEVES.
cPf: 248.240.892-04.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT fSl aT 1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S2K8715879.
Portaria Nº 2021330002502, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; 
decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, 
de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raiMUNdo Macario doS SaNToS NETo.
cPf: 628.156.017-53.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850lK140877.
Portaria Nº 2021330002508, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rEGiNa aNGElica dE araUJo TaVarES SilVa.
cPf: 109.351.182-68.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ990261.
Portaria Nº 2021330002509, de 21 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNTiNa loPES do NaSciMENTo SoUSa.
cPf: 109.252.102-00.
MARCA/MODELO: VW/T CROSS SENSE TSI AD.
CHASSI: 9BWBH6BF3L4082069.
Portaria Nº 2021330002515, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aliNE carMo Maia E SilVa.
cPf: 829.108.201-49.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP185076.
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Portaria Nº 2021330002514, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EriSoN JoSE PErEira frEiTaS.
cPf: 598.244.502-97.
MARCA/MODELO: VW/POLO AF.
CHASSI: 9BWAL5BZ6LP063304.
Portaria Nº 2021330002511, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUliaNa riBEiro BarBoSa.
cPf: 901.425.942-53.
MARCA/MODELO: VW/VOYAGE 1.6L MB5.
CHASSI: 9BWDB45U7LT064348.
Portaria Nº 2021330002516, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: liNdiaNE dE faTiMa MENdES SilVa dE VaScoNcEloS.
cPf: 368.844.132-04.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP181464.
Portaria Nº 2021330002510, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUca MacEdo Barra liNHarES.
cPf: 042.122.202-61.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG351419.
Portaria Nº 2021330002513, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ fErNaNdo da SilVa foNSEca.
cPf: 395.705.332-34.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB254973.
Portaria Nº 2021330002512, de 24 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NailSoN ESTUMaNo da PaiXao.
cPf: 166.181.222-87.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB103729.

Protocolo: 660257

adMissÃo de serVidor
.

diretoria de adMiNistraÇÃo/seFa
Portaria Nº 897 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr 25 (vinte e cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, 
ao servidor lUiZ ErNESTo MaUricio dE aBrEU lEiTÃo, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 54180898/1, lotado na Julgadoria de 
Primeira instância, no período de 02/03/2021 a 26/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
de ordem,
Portaria Nº 2663 de 21/11/2017, publicada no doe nº 33.505 
de 27/11/2017.
servidor JoSE fErNaNdo dE SoUZa
onde se lê: triênio de 04/05/1992 a 03/05/1995
Leia-se: triênio de 04/05/1998 a 03/05/2001.

errata
de ordem,
Portaria Nº 1008 de 02/05/2018, publicada no doe nº 33.612 
de 08/05/2018.
servidor JoSE fErNaNdo dE SoUZa
onde se lê: triênio de 04/05/1998 a 03/05/2001
Leia-se: triênio de 04/05/2001 a 03/05/2004.

errata
de ordem,
Portaria Nº 1014 de 02/05/2018, publicada no doe nº 33.612 
de 08/05/2018.
servidor JoSE fErNaNdo dE SoUZa
onde se lê: triênio de 04/05/1998 a 03/05/2001
Leia-se: triênio de 04/05/2001 a 03/05/2004.

errata
solicitada no processo nº 2021/528728
Portaria Nº 753 de 29/04/2021, PUBLicada No doe Nº 34.569 
de 30/04/2021.
SErVidor SiMoNE crUZ NoBrE
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 01/06/2021 a 30/06/2021
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 07/06/2021 a 06/07/2021.

Protocolo: 660211

errata
.

Portaria Nº 748, de 30.04.2021, publicada no doe nº 34571, de 
03.05.2021
onde se lê: foNTE dE rEcUrSoS : 0301-rEcUrSoS ordiNárioS
leia-se: foNTE dE rEcUrSoS: 0101- rEcUrSoS ordiNárioS

Protocolo: 659811

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 001/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa J. M. M. ScaraMElli aSSESSoria E 
TrEiNaMENToS, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.247.017/0001-20.
do oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para Programa de ca-
pacitação: o contador de Valor, procedimentos contábeis e fiscais (McaSP 
e Mdf) para Qualidade das contas Públicas no Sistema de informações 
contábeis e fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconf.
Valor GloBal: r$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, ii, da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática / atividade: 17101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170101 – Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 – administração
Sub-função: 128 – formação de recusos Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa:339039 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Valor Total: r$ 2.497,00 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais)
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 24 de maio de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 660129

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 001/2021 para a contratação de empresa para aten-
der as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda do Estado do Pará, 
através da empresa J. M. M. ScaraMElli aSSESSoria E TrEiNaMENToS.
  Valor Global: r$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais).
Belém (Pa), 24 de maio de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 660130

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 748, 30 de aBriL de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2021/442384- EScola faZENdária-EfaZ.rESolVE:
coNcEdEr a servidora JEaNET dE JESUS SoUZa, cargo agente de Servi-
ços, Matricula n°5052629/2, portadora do cPf nº 211.982.412-68, Supri-
mento de fundos no valor
total de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), o qual deverá observar a classifi-
cação orçamentária:
17101.04.128.1508.8887- caPaciTaÇÃo dE aGENTES PÚBlicoS
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 500,00 (Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS.
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da EScola fa-
ZENdária-EfaZ, não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de Maio do
exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias a contar 
da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
*republicada essa portaria, por ter sido enviada com algumas informações 
incorretas.  Diário oficial nº 34571 de 03/05/2021.

Protocolo: 659836

oUtras MatÉrias
.

aViso de diLiGÊNcia eM LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo (Pae): 2020/374278

toMada de PreÇos  Nº 002/2021/seFa
a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, por meio de sua comissão 
Permanente de licitação, decide converter em diligência o presente pro-
cesso licitatório, na modalidade Tomada de Preços, acima identificada, cujo 
objeto corresponde à reforma Geral da Unidade cEEaT Grandes contri-
buintes, na forma do art. 43, § 3º, da lei 8.666/1993, e assim NoTifi-
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ca as empresas aTlaS coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli (cNPJ 
11.507.015/0001-67) e iGf coNSTrUÇÕES  E SErViÇoS EirEli (cNPJ  
27.850.633/0001-45), para que efetuem a correção das respectivas pro-
postas de preços, caso queiram, a fim de eliminar as falhas apontadas na 
NoTa TÉcNica  emitida pelo setor competente da SEfa e disponível aos 
licitantes para exame no endereço eletrônico: https://app.sefa.pa.gov.br/
licitacao-externo/getlistalicitacao.action, dESdE QUE mantido o valor glo-
bal proposto inicialmente, no prazo de três (3) dias úteis.
informações através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 25 de maio de 2021.

Protocolo: 659878
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat

Portaria n.º202104002420, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003362/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: lucival Miranda lisboa – cPf: 257.984.642-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG164175
Portaria n.º202104002422, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003360/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: luiz Henrique de lima ferreira – cPf: 292.950.842-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE CL MBV/Pas/Automovel/9BWDB45UXHT091017
Portaria n.º202104002424, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003357/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Pinto da Silva – cPf: 185.896.932-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG282416
Portaria n.º202104002426, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730001809/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: rosilene da Silva dias – cPf: 426.084.222-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT1f2073009
Portaria n.º202104002428, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003385/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose raimundo Pena de oliveira – cPf: 297.217.252-34
Marca/Tipo/chassi
VW/POLO MCA/Pas/Automovel/9BWAG5BZ6MP067603
Portaria n.º202104002430, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003391/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: Victor Ratcliff Damasceno Costa – CPF: 966.229.112-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE1K0436009
Portaria n.º202104002432, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003364/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose de ribamar Miranda Monteiro – cPf: 251.325.202-00
Marca/Tipo/chassi
VW/GOL 1.0L MC4/Pas/Automovel/9BWAG45U2LT011819
Portaria n.º202104002434, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003372/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: luzio Junair Monteiro Pantoja filho – cPf: 428.645.692-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XlS15cNT/Pas/automovel/9BrKc3f37l8095951
Portaria n.º202104002436, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003371/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: Salomao da Silva Xerfan – cPf: 134.182.892-15
Marca/Tipo/chassi
TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT/Pas/Automovel/9BRBLWHE7H0078931
Portaria n.º202104002438, de 25/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003368/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: Genilson de Moura ribamar – cPf: 481.265.002-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2182084

Protocolo: 659986
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:

seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 01/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16662, aiNf nº 
102016510000060-9 , contribuinte M c frUGoNE E cia lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15185259-6
Em 01/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16946, aiNf nº 
092016510001896-6 , contribuinte Viacao iTaPEMiriM lTda - EM rE-
cUPEracao JUdicial EM rEcUPEracao JUdicial, insc. Estadual nº. 
15137711-1
Em 01/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16794, aiNf nº 
042016510000031-7 , contribuinte JUMaSa aGricola E coMErcial 
lTda, insc. Estadual nº. 15355773-7
Em 01/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17704, aiNf nº 
382017510000918-7 , contribuinte UlTraX do BraSil iNdUSTria QUi-
Mica lTda, cNPJ nº. 05.131.638/0001-85
Em 01/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18172, aiNf nº 
102017510000063-0 , contribuinte alTaMira MaGaZiNE lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15242764-3

Protocolo: 660149

Portaria Nº 392, de 20 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no desempenho das atribuições 
que lhe são conferidas, e
considerando as disposições do § 3º do art. 165 da constituição federal; 
as disposições do § 6º do art. 204 da constituição Estadual; as disposições 
estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da lei complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000; da resolução nº 17.659, de 10 de março de 2009, do 
Tribunal de contas do Estado do Pará; e da Portaria STN nº 375, de 08 
de julho de 2020 que aprova a 11ª edição do Manual de demonstrativos 
fiscais (Mdf).
rESolVE:
art. 1º. divulgar a Execução orçamentária do Governo do Estado do Pará, 
realizada e registrada no SiafEM pelos órgãos e entidades da administra-
ção Pública Estadual, integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, relativa ao 2º bimestre de 2021 (março/abril), período de referên-
cia janeiro a abril.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Notas eXPLicatiVas
os demonstrativos, anexos 1 a 4, 6 a 8, 12 e 14, apresentados nesta 
publicação, foram aprovados pela Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020, 
da STN. os outros demonstrativos da execução orçamentária, tabelas 1 
a 4 são divulgados conforme solicitação informal do TcE/Pa, e também o 
compromisso do Governo do Estado em dar continuidade à transparência 
das contas públicas aos órgãos de controle e à sociedade.
o Balanço orçamentário e as demonstrações da Execução orçamentária 
referem-se, exclusivamente, aos orçamentos fiscal e da Seguridade So-
cial, no âmbito da administração Pública Estadual.
consideram-se orçamentos fiscal e da Seguridade Social o conjunto de 
dotações estabelecidas para as unidades orçamentárias, de acordo com a 
lei orçamentária anual nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021, acrescida dos 
créditos adicionais abertos e/ou reabertos até o mês de abril de 2021. Esta 
composição está assim estruturada:
Órgãos da administração direta, compreendendo inclusive os valores re-
lativos às despesas de transferências intragovernamentais para entidades 
não contempladas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social;
fundos Especiais;
Entidades da administração indireta, tais como:
fundações;
autarquias;
Empresas Públicas dependentes; e Sociedades de Economia Mista dependentes.
considera-se como execução orçamentária da receita, a ocorrência do es-
tágio da arrecadação, sendo utilizado o regime de caixa.
considera-se, durante o exercício, somente as despesas liquidadas como 
executadas, ou seja, até a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado 
ou não o seu respectivo pagamento. No encerramento do exercício, as 
despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são 
também consideradas executadas. Portanto, ao final do exercício, passam 
a ser consideradas as despesas empenhadas.
Nos anexos 1, 2 e 7 são destacadas as operações intraorçamentárias, às 
quais se referem o manual de contabilidade aplicada ao Setor Público, 8ª 
edição, Parte i – Procedimentos contábeis orçamentários, aprovado pela 
Portaria conjunta STN/Sof nº 6, de 18 de dezembro de 2018. No anexo 3, 
as operações intraorçamentárias são excluídas conforme o § 3º do art. 2º 
da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Para atendimento dos decretos legislativo Estadual nº 02 e nº 112, de 
20 de março de 2020 e 15 de dezembro de 2020, respectivamente, e do 
decreto Estadual nº 658, de 1º de abril de 2020, foi incluído neste rela-
tório tabelas que demonstram as autorizações e execuções de despesas 
orçamentárias relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública es-
tadual, de repercursão e importância nacional e internacional decorrente 
de pandemia. 
os valores totais apresentados nos demonstrativos deste relatório poderão 
eventualmente divergir do somatório das partes, em função de arredon-
damentos.  
Estas informações estão disponíveis na internet “http://www.sefa.pa.gov.
br/” (contabilidade Geral do Estado – relatório resumido da Execução 
orçamentária).
PaUlo roBErTo PaiVa dE oliVEira
diretor de Gestão contábil e fiscal
de acordo,
loUriVal dE BarroS BarBalHo JUNior
Secretário adjunto do Tesouro de Estado da fazenda
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GoVErNo do ESTado do Pará 
 rElaTÓrio rESUMido da EXEcUÇÃo orÇaMENTária 

 BalaNÇo orÇaMENTário 
 orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social 

 JaNEiro a aBril 2021 / BiMESTrE  MarÇo - aBril 
 rrEo - anexo 1 (lrf, art. 52, inciso i, alíneas “a” e “b” do inciso ii e §1º)  r$ Milhares 

 rEcEiTaS¹  PrEViSÃo iNicial 
 PrEViSÃo 

aTUaliZada 
 rEcEiTaS rEaliZadaS 

 Saldo 
 No Bimestre  %  até o Bimestre  % 

  (a)   (b)   (b/a)   (c)  (c/a)   (a-c) 
 rEcEiTaS (EXcETo iNTraorÇaMENTáriaS) (i)     29.617.153.906      29.617.153.906   4.763.485.793     16   10.173.906.106       34        19.443.247.800 
     rEcEiTaS corrENTES     28.585.099.010      28.585.099.010   4.702.381.373     16   10.033.383.480       35        18.551.715.530 
        iMPoSToS, TaXaS E coNTriBUiÇÕES dE MElHoria     15.672.986.512      15.672.986.512   2.618.271.064     17     5.281.426.466       34        10.391.560.046 
             impostos     14.358.406.976      14.358.406.976   2.440.995.243     17     4.901.358.807       34          9.457.048.169 
             Taxas      1.314.579.536        1.314.579.536      177.275.821     13       380.067.659       29             934.511.877 
             contribuição de Melhoria                         -                                 - 
         coNTriBUiÇÕES      1.402.380.833        1.402.380.833      172.851.432     12       349.581.013       25          1.052.799.820 
             contribuições Sociais      1.402.380.833        1.402.380.833      172.851.432     12       349.581.013       25          1.052.799.820 
             contribuições Econômicas                         -                                 - 
             Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional                         -                                 - 
             contribuição para o custeio do Serviço de iluminação Pública                         -                                 - 
         rEcEiTa PaTriMoNial         671.203.344          671.203.344        90.753.461     14       103.618.476       15             567.584.868 
             Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado           15.247.505            15.247.505          1.590.193     10           2.372.167       16               12.875.338 
             Valores Mobiliários         649.335.285          649.335.285        83.012.314     13         93.996.887       14             555.338.398 
             delegação de Serv Púb Mediante concessão, Permissão, autorização ou licença                         -                                 - 
             Exploração de recursos Naturais             6.620.554              6.620.554          5.991.426     90           7.054.380     107 -                 433.826 
             Exploração do Patrimônio intangível                         -                                 - 
             cessão de direitos                          -                           -            159.529               195.043  -                 195.043 
             demais receitas Patrimoniais                         -                                 - 
         rEcEiTa aGroPEcUária             1.121.795              1.121.795                3.575      0               14.143         1                1.107.652 
         rEcEiTa iNdUSTrial           17.213.588            17.213.588          2.047.528     12           3.303.404       19               13.910.184 
         rEcEiTa dE SErViÇoS      1.152.891.622        1.152.891.622      147.149.775     13       308.556.775       27             844.334.847 
             Serviços administrativos e comerciais Gerais           88.161.492            88.161.492        12.327.062     14         34.657.881       39               53.503.611 
             Serviços e atividades referentes à Navegação e ao Transporte                         -                                 - 
             Serviços e atividades referentes à Saúde      1.045.900.680        1.045.900.680      134.405.974     13       273.023.790       26             772.876.890 
             Serviços e atividades financeiras                         -                                 - 
             outros Serviços           18.829.450            18.829.450            416.739      2              875.103         5               17.954.347 
         TraNSfErÊNciaS corrENTES      9.173.551.471        9.173.551.471   1.642.871.447     18     3.829.706.853       42          5.343.844.618 
             Transferências da União e de suas Entidades      7.787.134.263        7.787.134.263   1.389.011.837     18     3.284.616.057       42          4.502.518.206 
             Transferências dos Estados e do distrito federal e de suas Entidades                         -                                 - 
             Transferências dos Municípios e de suas Entidades             1.903.820              1.903.820            152.834      8           2.751.461     145 -                 847.641 
             Transferências de instituições Privadas             6.350.277              6.350.277            705.594     11              884.771       14                5.465.506 
             Transferências de outras instituições Públicas      1.378.163.111        1.378.163.111      253.001.183     18       541.454.564       39             836.708.547 
             Transferências do Exterior                         -                                 - 
             Transferências de Pessoas físicas                         -                                 - 
              Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                         -                                 - 
         oUTraS rEcEiTaS corrENTES         493.749.845          493.749.845        28.433.091      6       157.176.350       32             336.573.495 
             Multas administrativas, contratuais e Judiciais           38.094.477            38.094.477            614.957      2              935.038         2               37.159.439 
             indenizações, restituições e ressarcimentos           20.340.350            20.340.350          6.256.904     31         10.987.036       54                9.353.314 
             Bens, direitos e Valores incorporados ao Patrimônio Público                         -                                 - 
             demais receitas correntes         435.315.018          435.315.018        21.561.230      5       145.254.276       33             290.060.742 
     rEcEiTaS dE caPiTal      1.032.054.896        1.032.054.896        61.104.419      6       140.522.626       14             891.532.270 
         oPEraÇÕES dE crÉdiTo         928.404.076          928.404.076        38.508.338      4       115.487.119       12             812.916.957 
             operações de crédito - Mercado interno         436.713.548          436.713.548        18.390.286      4         36.188.640         8             400.524.908 
             operações de crédito - Mercado Externo         491.690.528          491.690.528        20.118.052      4         79.298.479       16             412.392.049 
         aliENaÇÃo dE BENS           18.998.012            18.998.012            615.605      3           1.686.750         9               17.311.262 
             alienação de Bens Móveis               525.000                 525.000                       -       -              170.900       33                   354.100 
             alienação de Bens imóveis           18.473.012            18.473.012            615.605      3           1.515.850         8               16.957.162 
             alienação de Bens intangíveis                         -                                 - 
         aMorTiZaÇÕES dE EMPrÉSTiMoS           10.950.921            10.950.921        20.618.568   188         21.016.179     192 -             10.065.258 
         TraNSfErÊNciaS dE caPiTal           73.701.887            73.701.887          1.361.909      2           2.332.577         3               71.369.310 
             Transferências da União e de suas Entidades           70.587.424            70.587.424          1.361.909      2           2.332.577         3               68.254.847 
             Transferências dos Estados e do distrito federal e de suas Entidades                         -                                 - 
             Transferências dos Municípios e de suas Entidades                         -                                 - 
             Transferências de instituições Privadas             3.114.463              3.114.463                       -       -                        -         -                3.114.463 
             Transferências de outras instituições Públicas                         -                                 - 
             Transferências do Exterior                         -                                 - 
             Transferências de Pessoas físicas                         -                                 - 
             Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                         -                                 - 
         oUTraS rEcEiTaS dE caPiTal                         -                                 - 
             integralização do capital Social                         -                                 - 
             remuneração das disponibilidades do Tesouro                         -                                 - 
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             resgate de Títulos do Tesouro                         -                                 - 
             demais receitas de capital                                -                                 - 
 rEcEiTaS (iNTraorÇaMENTáriaS) (ii)      1.462.184.929        1.462.184.929      220.922.393     15       456.735.645       31          1.005.449.284 
 SUBToTal daS rEcEiTaS (iii) = (i + ii)     31.079.338.835      31.079.338.835   4.984.408.186     16   10.630.641.751       34        20.448.697.084 
 oPEraÇÕES dE crÉdiTo / rEfiNaNciaMENTo  (iV)                                    - 
     operações de crédito - Mercado interno                                    - 
         Mobiliária                                    - 
         contratual                                    - 
     operações de crédito - Mercado Externo                                    - 
         Mobiliária                                    - 
         contratual                                    - 
 ToTal daS rEcEiTaS (V) = (iii + iV)     31.079.338.835      31.079.338.835   4.984.408.186     16   10.630.641.751       34        20.448.697.084 
 dÉficiT (Vi)²                                    - 
 ToTal coM dÉficiT (Vii) = (V + Vi)     31.079.338.835      31.079.338.835   4.984.408.186     16   10.630.641.751       34        20.448.697.084 
 Saldo dE EXErcÍcioS aNTEriorES³         2.384.345.440       1.018.057.921   
     recursos arrecadados em Exercícios anteriores - rPPS           345.662.238         345.638.091  
     Superávit financeiro Utilizado para créditos adicionais         2.038.683.202         672.419.830   
 foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 14/Maio/2021 e Hora de emissão 14h e 47m. 
 Notas:  
 ¹as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como: dedução para o fUNdEB; restituições de receitas; e Perdas apuradas nas aplicações financeiras do rPPS. 
 ²O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres, e, no último bimestre, pela despesa empenhada. 
######################################################################################################################################################-
#####################

GoVerNo do estado do Pará
reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria

BaLaNÇo orÇaMeNtÁrio
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

JaNeiro a aBriL 2021 / BiMestre MarÇo - aBriL
rrEo - anexo 1 (lrf, art. 52, inciso i, alíneas “a” e “b” do inciso ii e §1º) r$ Milhares

desPesas
dotaÇÃo 
iNiciaL

dotaÇÃo 
atUaLiZada

desPesas eMPeNHadas

saLdo

desPesas LiQUidadas

saLdo
desPesas 
PaGas atÉ 

o BiMestre

iNscritas 
eM restos a 
PaGar NÃo 

Processados   
No Bimestre até o 

Bimestre No Bimestre até o Bimestre

(d)  (e)  (f) g=(e - f)   (h) i=(e - h) ( j )  (k)
dESPESaS (EXcETo iNTraorÇaMENTáriaS)  (Viii)                      29.117.154 31.493.013 4.933.897 9.246.438 22.246.575 4.689.255 8.749.835 22.743.178 8.519.100 -
dESPESaS corrENTES                      25.748.207 27.286.103 4.373.642 8.321.975 18.964.128 4.336.418 8.077.609 19.208.495 7.876.370 -
   PESSoal E ENcarGoS SociaiS              14.317.206 14.729.565 2.109.547 4.265.984 10.463.581 2.110.778 4.263.768 10.465.796 4.240.168
   JUroS E ENcarGoS da diVida              265.571 265.571 26.043 59.785 205.786 26.043 59.785 205.786 59.785
   oUTraS dESPESaS corrENTES               11.165.429 12.290.968 2.238.052 3.996.206 8.294.762 2.199.597 3.754.055 8.536.913 3.576.416
     Transferências a Municípios 4.042.932 4.042.932 708.792 1.411.103 2.631.829 708.792 1.411.103 2.631.829 1.395.245
     demais despesas correntes 7.122.498 8.248.036 1.529.260 2.585.103 5.662.933 1.490.805 2.342.952 5.905.084 2.181.171  
 dESPESaS dE caPiTal                     3.194.281 4.032.243 560.255 924.462 3.107.781 352.837 672.226 3.360.017 642.730 -
   iNVESTiMENToS       2.163.855 2.834.349 302.794 520.667 2.313.682 244.477 418.620 2.415.729 389.124
   iNVErSÕES fiNaNcEiraS                   323.093 510.561 213.480 260.959 249.602 64.283 110.820 399.741 110.820
   aMorTiZaÇÃo da dÍVida                   707.333 687.333 43.981 142.837 544.497 44.076 142.787 544.547 142.787
rESErVa dE coNTiNGÊNcia                    174.666 174.666   174.666   174.666  
dESPESaS (iNTraorÇaMENTáriaS)  (iX) 1.462.185 1.470.672 236.798 458.225 1.012.446 233.959 453.727 1.016.945 362.205 -
sUBtotaL das desPesas (X) =  (Viii + iX) 30.579.339 32.963.684 5.170.695 9.704.663 23.259.021 4.923.215 9.203.562 23.760.122 8.881.306 -
aMorTiZaÇÃo da dÍVida / rEfiNaNciaMENTo (Xi)           
   aMorTiZaÇÃo da dÍVida iNTErNa           
        dÍVida MoBiliária           
        oUTraS dÍVidaS                   
   aMorTiZaÇÃo da dÍVida EXTErNa           
        dÍVida MoBiliária           
        oUTraS dÍVidaS                   
totaL das desPesas (Xii) = (X + Xi) 30.579.339 32.963.684 5.170.695 9.704.663 23.259.021 4.923.215 9.203.562 23.760.122 8.881.306 -
sUPerÁVit (Xiii) - - - 925.979 - - 1.427.080 - - -
totaL coM sUPerÁVit (XiV) = (Xii + Xiii) 30.579.339 32.963.684 5.170.695 10.630.642 - 4.923.215 10.630.642 - 8.881.306 -
rESErVa do rPPS 500.000 500.000 - - 500.000 -                 -   500.000 - -

receitas iNtraorÇaMeNtÁrias
PreVisÃo 
iNiciaL

PreVisÃo 
atUaLiZada

receitas reaLiZadas
saLdo a reaLiZar

No Bimestre % até o 
Bimestre %

  (a)  (b)  (b/a)  (c) (c/a)  (a-c)
rEcEiTaS (iNTraorÇaMENTáriaS) (ii) 1.462.185 1.462.185 220.922                 15,11 456.736                  31,24 1.005.449
rEcEiTaS corrENTES 1.462.185 1.462.185 220.922                 15,11 456.736                  31,24 1.005.449
   rEcEiTa dE coNTriBUiÇÕES 1.349.778 1.349.778 210.949                 15,63 421.895                  31,26 927.883
      coNTriBUiÇÕES SociaiS 1.349.778 1.349.778 210.949                 15,63 421.895                  31,26 927.883
   rEcEiTa iNdUSTrial 1.908 1.908 781                 40,94 1.288                  67,49 620
   rEcEiTa dE SErVicoS 110.499 110.499 9.090                  8,23 33.330                  30,16 77.169
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SErViÇoS adMiNiSTraTiVoS E coMErciaiS GEraiS 110.499 110.499 9.090                  8,23 33.330                  30,16 77.169
oUTroS SErViÇoS       

   oUTraS rEcEiTaS corrENTES   102  223  (223)
MUlTaS adMiNiSTraTiVaS, coNTraTUaiS E JUdiciaiS       
iNdENiZaÇÕES, rESTiTUiÇÕES E rESSarciMENToS - - 102  223  (223)
dEMaiS rEcEiTaS corrENTES       

totaL 1.462.185 1.462.185 220.922                 15,11 456.736                  31,24 1.005.449

desPesas iNtraorÇaMeNtÁrias
dotaÇÃo 
iNiciaL

dotaÇÃo 
atUaLiZada

desPesas eMPeNHadas

saLdo

desPesas LiQUidadas

saLdo
desPesas 
PaGas atÉ 

o BiMestre

iNscritas 
eM restos a 
PaGar NÃo 

Processados
No Bimestre até o 

Bimestre No Bimestre até o Bimestre

(d) (e)  (f) (g) = (e-f)   (h) (i) = (e-h) (j)  (k)
dESPESaS (iNTraorÇaMENTáriaS) (iX) 1.462.185 1.470.672 236.798 458.225 1.012.446 233.959 453.727 1.016.945 362.205 -
dESPESaS corrENTES                      1.462.185 1.470.672 236.798 458.225 1.012.446 233.959 453.727 1.016.945 362.205 -
   PESSoal E ENcarGoS SociaiS              1.342.755 1.350.237 219.239 432.719 917.517 218.082 431.494 918.743 340.015  
   oUTraS dESPESaS corrENTES               119.430 120.435 17.559 25.506 94.929 15.877 22.233 98.202 22.190  
totaL 1.462.185 1.470.672 236.798 458.225 1.012.446 233.959 453.727 1.016.945 362.205 -
FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 14/Maio/2021 e Hora de emissão 15h e 14m.
Notas:
1-a diferença de r$ 500 milhões entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-rPPS, conforme é demonstrado na linha “rESErVa do rPPS”. 
2-A diferença de R$ 1,884 bilhão (R$ 2,384 bilhões deduzido de R$ 500 milhões), verificado entre a previsão atualizada e a dotação atualizada, refere-se ao montante da linha “SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES” informado no demonstrativo das 
receitas orçamentárias, conjugado com o montante da reserva orçamentária do rPPS, conforme é demonstrado na linha “rESErVa do rPPS” deste demonstrativo, respectivamente. 

GoVerNo do estado do Pará
reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria

deMoNstratiVo da eXecUÇÃo das desPesas Por FUNÇÃo / sUBFUNÇÃo
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

JaNeiro a aBriL de 2021 / BiMestre MarÇo - aBriL
rrEo - anexo 2 (lrf, art. 52, inciso ii, alínea “c”) r$ Milhares

FUNÇÃo/sUBFUNÇÃo dotaÇÃo 
iNiciaL

dotaÇÃo 
atUaLiZada 

desPesas eMPeNHadas
saLdo

desPesas LiQUidadas
saLdo

iNscritas eM 
restos a PaGar 

NÃo Processados No 
Bimestre

até o 
Bimestre %  No 

Bimestre

até o 
Bimestre % 

(a)  (b)  (b/total b)  (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)
desPesas (eXceto iNtraorÇaMeNtÁrias) (i) 29.117.154 31.493.013 4.933.897 9.246.438                   95,28 22.246.575 4.689.255 8.749.835                   95,07 22.743.178  
001 LeGisLatiVa 902.736 913.931 134.409 267.772                     2,76 646.159 132.948 255.979                     2,78 657.952  
31   acao lEGiSlaTiVa 35.429 35.429 3.906 7.728                     0,08 27.701 3.801 5.826                     0,06 29.603  
32   coNTrolE EXTErNo 227.472 228.260 26.620 57.250                     0,59 171.011 28.386 55.221                     0,60 173.039  
121   PlaNEJaMENTo E orcaMENTo 850 850 60 60                        -   790 40 40                        -   810  
122   adMiNiSTracao GEral 512.137 520.653 77.903 165.835                     1,71 354.818 76.948 161.519                     1,75 359.134  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 10.446 12.446 606 1.062                     0,01 11.383 175 272                        -   12.174  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 2.860 2.860 3 8                        -   2.852 - -                        -   2.860  
131   coMUNicacao Social 1.582 1.582 - 300                        -   1.282 14 100                        -   1.481  
302   aSSiSTENcia HoSPiTalar E aMBUlaTorial 12.933 12.933 3.362 4.532                     0,05 8.401 3.362 4.532                     0,05 8.401  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 97.555 97.555 21.949 30.996                     0,32 66.559 20.224 28.469                     0,31 69.086  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 489 489  -                        -   489  -                        -   489  
542   coNTrolE aMBiENTal 985 874  -                        -   874  -                        -   874  
002 JUdiciaria 1.194.627 1.200.649 168.824 330.508                     3,41 870.141 167.210 325.245                     3,53 875.404  
61   acao JUdiciaria 47.930 49.479 5.149 8.369                     0,09 41.110 4.044 5.853                     0,06 43.625  
122   adMiNiSTracao GEral 976.476 983.253 142.570 281.886                     2,90 701.367 140.954 279.580                     3,04 703.673  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 40.659 43.907 2.464 4.166                     0,04 39.741 3.554 3.754                     0,04 40.153  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 1.941 1.997 20 30                        -   1.967 13 20                        -   1.976  
129   adMiNiSTracao dE rEcEiTaS 1.008 1.116 119 329                        -   787 124 309                        -   808  
131   coMUNicacao Social 1.080 1.080 67 216                        -   864 80 216                        -   864  
302   aSSiSTENcia HoSPiTalar E aMBUlaTorial 26.926 21.181 3.274 5.113                     0,05 16.069 3.274 5.113                     0,06 16.069  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 98.607 98.636 15.162 30.399                     0,31 68.236 15.168 30.399                     0,33 68.236  
003 esseNciaL a JUstica 1.252.376 1.355.431 177.252 367.731                     3,79 987.700 174.106 345.522                     3,75 1.009.909  
62   dEfESa do iNTErESSE PUBlico No ProcESSo JUdic 26.120 36.365 - 3                        -   36.362 - 3                        -   36.362  
91   dEfESa da ordEM JUridica 464.103 489.443 67.276 154.653                     1,59 334.790 65.415 146.488                     1,59 342.955  
92   rEPrESENTacao JUdicial E EXTraJUdicial 11.876 12.987 951 1.957                     0,02 11.030 948 1.948                     0,02 11.038  
122   adMiNiSTracao GEral 463.128 491.746 61.540 127.311                     1,31 364.435 61.521 120.170                     1,31 371.576  
124   coNTrolE iNTErNo 29 29 11 29                        -   - 11 29                        -   -  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 754 880 202 440                        -   439 378 420                        -   460  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 7.008 8.022 772 1.453                     0,01 6.568 733 1.185                     0,01 6.836  
131   coMUNicacao Social 300 300  -                        -   300  -                        -   300  
183   iNforMacao E iNTEliGENcia 18 18 9 11                        -   7 9 11                        -   7  
303   SUPorTE ProfilaTico E TEraPEUTico 23 23 7 7                        -   16 7 7                        -   16  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 106.767 107.099 15.921 31.356                     0,32 75.742 15.921 31.356                     0,34 75.742  
421   cUSTodia E rEiNTEGracao Social 171.951 208.120 30.564 50.510                     0,52 157.611 29.163 43.904                     0,48 164.216  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 300 400  -                        -   400  -                        -   400  
004 adMiNistracao 1.285.864 1.298.218 127.138 243.274                     2,51 1.054.944 119.469 231.709                     2,52 1.066.510  
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32   coNTrolE EXTErNo 200 200  -                        -   200  -                        -   200  
121   PlaNEJaMENTo E orcaMENTo 48.404 47.406 1.690 3.212                     0,03 44.194 1.681 3.172                     0,03 44.234  
122   adMiNiSTracao GEral 1.065.332 1.071.928 102.349 205.519                     2,12 866.409 101.902 203.658                     2,21 868.269  
123   adMiNiSTracao fiNaNcEira 32.799 33.127 6.209 9.790                     0,10 23.336 5.204 8.175                     0,09 24.951  
124   coNTrolE iNTErNo 700 700 17 37                        -   663 28 37                        -   663  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 44.641 46.986 5.729 8.183                     0,08 38.803 4.361 5.822                     0,06 41.164  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 2.551 2.565 171 181                        -   2.385 34 34                        -   2.531  
131   coMUNicacao Social 20 20  -                        -   20  -                        -   20  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 25.740 25.303 3.722 7.402                     0,08 17.901 3.717 7.397                     0,08 17.906  
363   ENSiNo ProfiSSioNal 454 454  -                        -   454  -                        -   454  
364   ENSiNo SUPErior 270 270 17 53                        -   217 23 23                        -   247  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 13.865 13.865 1.191 2.462                     0,03  989 1.720                     0,02  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 20.588 21.800 1.261 1.613                     0,02 20.187 1.513 1.613                     0,02 20.187  
608   ProMocao da ProdUcao aGroPEcUaria 300 7.363 4.782 4.820                     0,05 2.543 19 57                        -   7.306  
811   dESPorTo dE rENdiMENTo 30.000 26.231 - -                        -   26.231 - -                        -   26.231  
006 seGUraNca PUBLica 3.415.408 3.577.086 484.658 928.623                     9,57 2.648.463 477.128 891.512                     9,69 2.685.574  
122   adMiNiSTracao GEral 2.583.808 2.598.962 340.760 690.253                     7,11 1.908.709 342.298 683.489                     7,43 1.915.473  
124   coNTrolE iNTErNo 1.718 1.664 273 546                     0,01 1.118 330 508                     0,01 1.156  
125   NorMaTiZacao E fiScaliZacao 211.497 258.347 40.648 56.525                     0,58 201.823 37.014 49.248                     0,54 209.099  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 78.356 80.391 20.606 28.249                     0,29 52.142 18.041 24.718                     0,27 55.674  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 8.525 8.804 797 1.139                     0,01 7.664 577 735                     0,01 8.069  
131   coMUNicacao Social 311 -  -                        -   -  -                        -   -  
181   PoliciaMENTo 191.748 267.283 32.231 53.086                     0,55  28.023 39.209                     0,43  
182   dEfESa ciVil 25.123 37.407 4.857 7.712                     0,08 29.695 4.889 5.291                     0,06 32.116  
183   iNforMacao E iNTEliGENcia 12.981 15.369 2.072 5.367                     0,06 10.003 3.267 4.866                     0,05 10.504  
244   aSSiSTENcia coMUNiTaria 75 73 - -                        -   73 - -                        -   73  
303   SUPorTE ProfilaTico E TEraPEUTico 8.630 16.202 1.960 4.589                     0,05 11.613 2.208 2.296                     0,02 13.906  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 275.323 275.323 40.128 80.546                     0,83 194.777 40.128 80.546                     0,88 194.777  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 7.313 7.261 327 611                     0,01 6.650 354 605                     0,01 6.656  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 10.000 10.000  -                        -   10.000  -                        -   10.000  
008 assisteNcia sociaL 1.091.788 1.325.371 322.744 485.750                     5,01 839.621 320.809 482.195                     5,24 843.176  
122   adMiNiSTracao GEral 175.854 179.952 26.409 49.794                     0,51 130.158 25.961 48.701                     0,53 131.251  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 849 729 55 55                        -   674 54 54                        -   675  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 1.179 3.104 20 20                        -   3.084 20 20                        -   3.084  
131   coMUNicacao Social 593 593 1 1                        -   592 - -                        -   593  
241   aSSiSTENcia ao idoSo 6.709 6.709 1.022 1.530                     0,02 5.179 972 1.480                     0,02 5.228  
242   aSSiSTENcia ao PorTador dE dEficENcia 220 220  -                        -   220  -                        -   220  
243   aSSiSTENcia a criaNca E ao adolEScENTE 11.968 12.225 2.382 3.687                     0,04 8.539 1.929 2.952                     0,03 9.273  
244   aSSiSTENcia coMUNiTaria 41.722 225.115 142.360 145.350                     1,50 79.765 142.368 145.134                     1,58 79.981  
302   aSSiSTENcia HoSPiTalar E aMBUlaTorial 810.988 832.085 142.032 271.317                     2,80 560.768 141.254 270.294                     2,94 561.791  
303   SUPorTE ProfilaTico E TEraPEUTico 2.867 20.567 4.065 5.057                     0,05 15.510 3.855 4.629                     0,05 15.938  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 31.122 31.558 4.390 8.927                     0,09 22.631 4.388 8.920                     0,10 22.638  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 6.713 11.508 9 12                        -   11.497 9 12                        -   11.497  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 1.005 1.005  -                        -   1.005  -                        -   1.005  
009 PreVideNcia sociaL 4.000.314 4.345.976 692.689 1.376.566                   14,18 2.969.411 693.143 1.371.851                   14,91 2.974.126  
32   coNTrolE EXTErNo 210 60  -                        -   60  -                        -   60  
122   adMiNiSTracao GEral 55.289 53.949 5.791 11.459                     0,12 42.490 5.895 9.393                     0,10 44.556  
123   adMiNiSTracao fiNaNcEira 510 2.700 186 1.176                     0,01 1.524 557 1.133                     0,01 1.567  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 10.000 10.000 3.622 6.673                     0,07 3.327 3.889 5.366                     0,06 4.634  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 1.150 650 159 185                        -   465 34 34                        -   616  
131   coMUNicacao Social 100 100  -                        -   100  -                        -   100  
272   PrEVidENcia do rEGiME ESTaTUTario 3.923.405 4.268.868 681.421 1.353.664                   13,95 2.915.204 681.420 1.353.661                   14,71 2.915.207  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 2.200 2.200 297 597                     0,01 1.603 297 597                     0,01 1.603  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 200 200 12 12                        -   188 - -                        -   200  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 7.250 7.250 1.200 2.800                     0,03 4.450 1.050 1.666                     0,02 5.584  
010 saUde 3.376.874 3.794.336 711.586 1.247.046                   12,85 2.547.290 732.778 1.154.368                   12,54 2.639.967  
121   PlaNEJaMENTo E orcaMENTo 911 968 34 77                        -   890 33 74                        -   894  
122   adMiNiSTracao GEral 1.257.736 1.272.465 184.025 366.002                     3,77 906.463 184.470 359.939                     3,91 912.526  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 9.745 11.848 2.295 2.836                     0,03 9.012 644 775                     0,01 11.073  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 8.145 13.755 944 1.688                     0,02 12.067 872 1.444                     0,02 12.311  
131   coMUNicacao Social 172 172 - -                        -   172 - -                        -   172  
244   aSSiSTENcia coMUNiTaria 515 605 17 23                        -   582 8 10                        -   595  
301   aTENcao BaSica 51.015 68.618 15.326 26.309                     0,27 42.309 15.190 22.803                     0,25 45.815  
302   aSSiSTENcia HoSPiTalar E aMBUlaTorial 1.887.593 2.250.165 485.424 807.487                     8,32 1.442.678 510.080 729.380                     7,92 1.520.785  
305   ViGilaNcia EPdEMioloGica 38.154 52.469 6.168 7.941                     0,08 44.528 4.164 5.298                     0,06 47.171  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 120.243 120.355 17.299 34.620                     0,36 85.735 17.297 34.618                     0,38 85.737  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 1.715 1.761 48 53                        -   1.708 16 17                        -   1.743  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 300 300  -                        -   300  -                        -   300  
665   NorMaliZacao E QUalidadE 630 854 6 9                        -   845 5 8                        -   846  
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011 traBaLHo 18.032 19.095 517 1.918                     0,02 17.177 931 1.328                     0,01 17.767  
122   adMiNiSTracao GEral 2.268 2.268 280 561                     0,01 1.707 283 520                     0,01 1.748  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 10 10  -                        -   10  -                        -   10  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 20 20  -                        -   20  -                        -   20  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 227 227 37 74                        -   152 37 74                        -   152  
333   EMPrEGaBilidadE 1.890 1.890 99 118                        -   1.772 112 114                        -   1.776  
334   foMENTo ao TraBalHo 13.617 14.680 102 1.164                     0,01 13.515 499 619                     0,01 14.060  
012 edUcacao 3.691.612 4.040.302 577.362 1.126.918                   11,61 2.913.384 510.360 1.036.589                   11,26 3.003.713  
122   adMiNiSTracao GEral 1.098.960 1.181.620 154.596 291.173                     3,00 890.446 149.137 279.927                     3,04 901.693  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 35.296 37.296 1.777 2.520                     0,03 34.776 1.532 1.844                     0,02 35.452  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 241 327 - -                        -   327 - -                        -   327  
131   coMUNicacao Social 80 80 11 11                        -   69 1 2                        -   78  
306   aliMENTacao E NUTricao 31.665 62.561 35 61                        -   62.500 35 49                        -   62.511  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 268.936 285.526 42.463 85.300                     0,88 200.225 42.291 85.128                     0,92 200.397  
361   ENSiNo fUNdaMENTal 863.833 876.530 137.949 287.161                     2,96 589.370 120.240 262.818                     2,86 613.712  
362   ENSiNo MEdio 1.119.310 1.224.941 195.485 394.720                     4,07 830.221 152.285 341.933                     3,72 883.009  
363   ENSiNo ProfiSSioNal 42.172 66.336 1.403 1.991                     0,02 64.345 1.062 1.650                     0,02 64.686  
364   ENSiNo SUPErior 51.003 56.511 7.017 10.108                     0,10 46.402 7.051 9.391                     0,10 47.119  
365   EdUcacao iNfaNTil 60 60  -                        -   60  -                        -   60  
366   EdUcacao dE JoVENS E adUlToS 110.453 117.917 16.010 33.071                     0,34 84.847 16.010 33.071                     0,36 84.847  
367   EdUcacao ESPEcial 120 120 - -                        -   120 - -                        -   120  
368   EdUcacao BaSica 10.011 87.713 20.390 20.402                     0,21 67.310 20.402 20.402                     0,22 67.310  
571   dESENVolViMENTo ciENTifico 1.683 2.003 120 176                        -   1.828 113 160                        -   1.843  
785   TraNSPorTES ESPEciaiS 56.588 39.561 107 197                        -   39.364 197 197                        -   39.364  
812   dESPorTo coMUNiTario 1.200 1.200 - 26                        -   1.174 4 16                        -   1.184  
013 cULtUra 110.069 173.906 59.198 74.782                     0,77 99.124 55.213 66.911                     0,73 106.996  
122   adMiNiSTracao GEral 63.969 69.466 10.937 19.652                     0,20 49.814 11.601 18.423                     0,20 51.043  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 350 1.045 209 373                        -   672 269 359                        -   686  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 27 27 1 9                        -   18 1 4                        -   23  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 6.628 6.628 1.042 2.107                     0,02 4.521 1.042 2.107                     0,02 4.521  
361   ENSiNo fUNdaMENTal 970 970 117 258                        -   712 107 170                        -   800  
362   ENSiNo MEdio 2.055 2.055 73 182                        -   1.873 60 139                        -   1.917  
363   ENSiNo ProfiSSioNal 1.719 1.719 145 304                        -   1.415 145 304                        -   1.415  
364   ENSiNo SUPErior 465 465 30 58                        -   407 30 39                        -   426  
391   PaTriMoNio HiSTorico, arTiSTico E arQUEoloGic 12.402 45.504 30.185 32.498                     0,33 13.006 27.574 28.182                     0,31 17.322  
392   difUSao cUlTUral 21.363 45.906 16.459 19.339                     0,20 26.566 14.384 17.183                     0,19 28.723  
571   dESENVolViMENTo ciENTifico 120 120  -                        -   120  -                        -   120  
014 direitos da cidadaNia 53.835 68.540 8.569 13.709                     0,14 54.831 8.717 12.860                     0,14 55.681  
122   adMiNiSTracao GEral 28.801 40.014 5.600 9.530                     0,10 30.484 5.478 8.873                     0,10 31.141  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 250 380 116 121                        -   259 46 46                        -   334  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 71 71  -                        -   71  -                        -   71  
131   coMUNicacao Social 37 37  -                        -   37  -                        -   37  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 4.011 4.296 573 1.172                     0,01 3.123 573 1.172                     0,01 3.123  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 20.036 23.113 2.279 2.885                     0,03 20.227 2.619 2.768                     0,03 20.345  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 630 630  -                        -   630  -                        -   630  
015 UrBaNisMo 199.648 292.664 75.259 163.939                     1,69 128.724 66.891 148.877                     1,62 143.787  
121   PlaNEJaMENTo E orcaMENTo 2.180 11.350 9.172 9.172                     0,09 2.178 9.172 9.172                     0,10 2.178  
122   adMiNiSTracao GEral 12.916 13.166 2.048 3.982                     0,04 9.184 2.096 3.882                     0,04 9.284  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 5 5  -                        -   5  -                        -   5  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 3 3  -                        -   3  -                        -   3  
131   coMUNicacao Social 80  -                        -     -                        -    
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 1.484 1.484 221 445                        -   1.039 221 445                        -   1.039  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 174.962 257.538 61.673 146.301                     1,51 111.236 53.483 131.566                     1,43 125.971  
482   HaBiTacao UrBaNa 5.002 5.002 1.045 2.759                     0,03 2.243 1.045 2.759                     0,03 2.243  
695   TUriSMo 3.016 4.116 1.100 1.280                     0,01 2.836 873 1.052                     0,01 3.063  
016 HaBitacao 63.472 80.829 10.205 17.854                     0,18 62.975 9.526 16.862                     0,18 63.967  
122   adMiNiSTracao GEral 33.028 33.174 4.958 9.569                     0,10 23.604 5.009 9.385                     0,10 23.788  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 666 666 41 125                        -   541 82 122                        -   544  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 10 10  -                        -   10  -                        -   10  
131   coMUNicacao Social 143 143 50 56                        -   87 1 1                        -   142  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 2.967 2.967 516 1.024                     0,01 1.943 516 1.024                     0,01 1.943  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 15 15  -                        -   15  -                        -   15  
482   HaBiTacao UrBaNa 26.643 43.855 4.641 7.079                     0,07 36.775 3.918 6.331                     0,07 37.524  
017 saNeaMeNto 89.113 97.890 11.741 25.185                     0,26 72.705 14.280 24.835                     0,27 73.055  
512 SaNEaMENTo BaSico UrBaNo 89.113 97.890 11.741 25.185                     0,26 72.705 14.280 24.835                     0,27 73.055  
018 Gestao aMBieNtaL 136.223 179.148 18.970 39.471                     0,41 139.677 18.093 32.112                     0,35 147.035  
122   adMiNiSTracao GEral 66.684 98.838 13.216 25.436                     0,26 73.402 12.845 23.139                     0,25 75.700  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 5.650 7.050 155 246                        -   6.804 150 150                        -   6.900  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 773 853  10                        -   843  -                        -   853  
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131   coMUNicacao Social  3 3 3                        -    3 3                        -    
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 9.460 12.010 2.213 3.674                     0,04 8.336 1.422 2.883                     0,03 9.127  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 10.728 10.728 - 90                        -   10.638 35 35                        -   10.693  
541   PrESErVacao E coNSErVacao aMBiENTal 12.088 23.086 1.867 4.111                     0,04 18.975 1.711 1.873                     0,02 21.214  
542   coNTrolE aMBiENTal 28.075 17.715 729 1.497                     0,02 16.218 729 1.497                     0,02 16.218  
543   rEcUPEracao dE arEaS dEGradadaS 499 1.670 768 835                     0,01 835 144 144                        -   1.526  
544   rEcUrSoS HidricoS 2.265 7.194 20 3.568                     0,04 3.626 1.055 2.389                     0,03 4.805  
019 cieNcia e tecNoLoGia 66.182 96.965 9.996 13.201                     0,14 83.765 9.357 12.450                     0,14 84.515  
122   adMiNiSTracao GEral 20.354 20.354 2.451 4.643                     0,05 15.712 2.426 4.543                     0,05 15.812  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 1.494 1.494  -                        -   1.494  -                        -   1.494  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 90 90 - 18                        -   72 - 18                        -   72  
131   coMUNicacao Social 10 10  1                        -   9  1                        -   9  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 1.850 1.850 265 538                     0,01 1.313 265 538                     0,01 1.313  
363   ENSiNo ProfiSSioNal 3.708 8.128 64 133                        -   7.995 66 133                        -   7.995  
364   ENSiNo SUPErior 8.440 15.102 2.459 2.530                     0,03 12.572 2.330 2.378                     0,03 12.724  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 815 815  -                        -   815  -                        -   815  
571   dESENVolViMENTo ciENTifico 25.580 44.473 4.757 5.339                     0,06 39.133 4.271 4.840                     0,05 39.632  
573   difUSao do coNHEciMENTo ciENTifico E TEcNoloG 1.340 2.149 - -                        -   2.149 - -                        -   2.149  
722   TElEcoMUNicacoES 2.500 2.500  -                        -   2.500  -                        -   2.500  
020 aGricULtUra 242.185 321.835 46.083 81.144                     0,84 240.692 41.053 71.035                     0,77 250.800  
122   adMiNiSTracao GEral 195.147 210.377 34.273 61.429                     0,63 148.948 34.074 59.905                     0,65 150.473  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 197 6.505 898 3.456                     0,04 3.050 960 1.367                     0,01 5.139  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 158 605 1 2                        -   602 1 2                        -   602  
131   coMUNicacao Social 520 520 300 400                        -   120 52 52                        -   468  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 18.917 19.041 2.796 5.615                     0,06 13.426 2.796 5.615                     0,06 13.426  
334   foMENTo ao TraBalHo 160 160  -                        -   160  -                        -   160  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 214 1.502 320 355                        -   1.146 - 3                        -   1.499  
606   EXTENSao rUral 5.409 9.148 801 1.137                     0,01 8.012 780 1.112                     0,01 8.037  
608   ProMocao da ProdUcao aGroPEcUaria 13.524 61.637 4.891 6.117                     0,06 55.520 1.013 1.069                     0,01 60.568  
609   dEfESa aGroPEcUaria 7.940 12.340 1.804 2.633                     0,03 9.707 1.378 1.911                     0,02 10.429  
021 orGaNiZacao aGraria 44.419 89.909 5.421 8.838                     0,09 81.071 5.008 8.145                     0,09 81.764  
122   adMiNiSTracao GEral 25.491 33.678 3.757 6.498                     0,07 27.180 3.642 6.277                     0,07 27.401  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 5.161 7.702 414 516                     0,01 7.186 278 372                        -   7.330  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 35 70 - -                        -   70 - -                        -   70  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 1.550 4.290 339 677                     0,01 3.613 339 677                     0,01 3.613  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 2.500 2.500 - -                        -   2.500 - -                        -   2.500  
631   rEforMa aGraria 9.681 41.668 911 1.146                     0,01 40.522 749 819                     0,01 40.849  
022 iNdUstria 48.223 48.441 6.007 9.322                     0,10 39.120 5.922 8.849                     0,10 39.592  
122   adMiNiSTracao GEral 26.390 26.415 5.022 7.872                     0,08 18.542 4.940 7.401                     0,08 19.013  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 3.253 3.253 368 433                        -   2.820 368 433                        -   2.820  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 94 94 () -                        -   94 - -                        -   94  
130   adMiNiSTracao dE coNcESSoES 30 30  -                        -   30  -                        -   30  
131   coMUNicacao Social 3.309 3.309 4 4                        -   3.306 4 4                        -   3.306  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 3.123 3.123 470 866                     0,01 2.257 470 865                     0,01 2.257  
334   foMENTo ao TraBalHo 47 47  1                        -   46 - 1                        -   46  
661   ProMocao iNdUSTrial 11.614 11.808 142 145                        -   11.663 141 144                        -   11.664  
663   MiNEracao 210 210 - -                        -   210 - -                        -   210  
691   ProMocao coMErcial 154 154                         -   154                          -   154  
023 coMercio e serVicos 199.580 430.086 190.225 211.918                     2,18 218.168 30.043 48.986                     0,53 381.100  
121   PlaNEJaMENTo E orcaMENTo 263 263 136 136                        -   127 - -                        -   263  
122   adMiNiSTracao GEral 95.263 97.204 15.049 28.425                     0,29 68.779 15.111 27.982                     0,30 69.222  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 20.823 28.590 6.863 8.222                     0,08 20.368 2.092 2.843                     0,03 25.747  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 427 427 2 15                        -   412 - -                        -   427  
131   coMUNicacao Social 140 140 35 35                        -   105 - -                        -   140  
244   aSSiSTENcia coMUNiTaria 430 430 30 61                        -   369 61 61                        -   369  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 12.071 12.071 2.290 3.578                     0,04 8.493 1.968 3.243                     0,04 8.828  
363   ENSiNo ProfiSSioNal 202 202  -                        -   202  -                        -   202  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 123 123  -                        -   123  -                        -   123  
542   coNTrolE aMBiENTal 305 305  -                        -   305  -                        -   305  
605   aBaSTEciMENTo 815 815  -                        -   815  -                        -   815  
691   ProMocao coMErcial 7.423 207.752 150.341 151.142                     1,56 56.610 853 1.566                     0,02 206.186  
695   TUriSMo 42.206 47.814 8.652 11.945                     0,12 35.869 8.690 11.943                     0,13 35.871  
722   TElEcoMUNicacoES 19.088 33.949 6.826 8.359                     0,09 25.590 1.267 1.347                     0,01 32.603  
024 coMUNicacoes 91.795 94.061 14.055 29.761                     0,31 64.300 15.743 29.064                     0,32 64.997  
122   adMiNiSTracao GEral 26.197 26.292 3.189 6.350                     0,07 19.943 3.342 6.112                     0,07 20.181  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 1.803 2.869 263 513                     0,01 2.356 314 448                        -   2.421  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 95 95 - 34                        -   61 34 34                        -   61  
131   coMUNicacao Social 51.740 51.740 7.480 17.168                     0,18 34.572 7.480 17.168                     0,19 34.572  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 2.906 2.906 444 886                     0,01 2.021 444 886                     0,01 2.021  
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392   difUSao cUlTUral 998 998 41 67                        -   931 13 31                        -   967  
722   TElEcoMUNicacoES 2.896 4.000 610 867                     0,01 3.134 474 669                     0,01 3.332  
813   laZEr 5.160 5.160 2.027 3.877                     0,04 1.283 3.642 3.718                     0,04 1.443  
025 eNerGia 523 523 1 4                        -   519 1 4                        -   519  
125   NorMaTiZacao E fiScaliZacao   -                        -     -                        -    
752   ENErGia ElETrica 523 523 1 4                        -   519 1 4                        -   519  
026 traNsPorte 1.009.652 1.127.415 100.302 181.354                     1,87 946.061 99.968 173.304                     1,88 954.111  
122   adMiNiSTracao GEral 41.324 40.734 5.135 9.862                     0,10 30.871 4.994 9.635                     0,10 31.098  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 3 3  -                        -   3  -                        -   3  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 25 25  -                        -     -                        -    
131   coMUNicacao Social 6.000 6.000 788 788                     0,01 5.212 724 724                     0,01 5.276  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 4.722 4.722 640 1.288                     0,01 3.434 640 1.288                     0,01 3.434  
451   iNfraESTrUTUra UrBaNa 245.838 249.242 18.926 20.075                     0,21 229.167 18.925 20.073                     0,22 229.168  
453   TraNSPorTES colETiVoS UrBaNoS 5.000 5.000  -                        -   5.000  -                        -   5.000  
781   TraNSPorTE aErEo 8.809 8.809  -                        -   8.809  -                        -   8.809  
782   TraNSPorTE rodoViario 664.563 753.853 67.659 130.707                     1,35 623.146 67.694 123.213                     1,34 630.640  
784   TraNSPorTE HidroViario 33.368 59.028 7.153 18.633                     0,19 40.394 6.991 18.370                     0,20 40.657  
027 desPorto e LaZer 22.942 31.257 7.479 9.635                     0,10 21.622 7.292 9.375                     0,10 21.881  
122   adMiNiSTracao GEral 6.906 7.498 1.571 2.784                     0,03 4.714 1.382 2.564                     0,03 4.934  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 50 50  -                        -   50  -                        -   50  
128   forMacao dE rEcUrSoS HUMaNoS 60 60  -                        -   60  -                        -   60  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 789 789 126 250                        -   539 126 250                        -   539  
811   dESPorTo dE rENdiMENTo 5.740 5.936 824 1.453                     0,01 4.483 824 1.453                     0,02 4.483  
812   dESPorTo coMUNiTario 8.747 16.274 4.928 5.117                     0,05 11.156 4.929 5.078                     0,06 11.196  
813   laZEr 650 650 30 30                        -   620 30 30                        -   620  
028 eNcarGos esPeciais 6.334.995 6.314.482 973.204 1.990.217                   20,51 4.324.265 973.267 1.989.870                   21,62 4.324.612  
331   ProTEcao E BENEficioS ao TraBalHador 343.000 343.000 57.718 114.914                     1,18 228.086 57.718 114.914                     1,25 228.086  
841   rEfiNaNciaMENTo da diVida iNTErNa 283.360 283.360 9.697 19.555                     0,20 263.805 9.697 19.555                     0,21 263.805  
843   SErVico da diVida iNTErNa 479.952 459.952 51.993 110.663                     1,14 349.289 51.993 110.663                     1,20 349.289  
844   SErVico da diVida EXTErNa 181.454 181.454 4.208 64.092                     0,66 117.362 4.208 64.092                     0,70 117.362  
845   TraNSfErENciaS 4.349.511 4.374.016 769.883 1.518.610                   15,65 2.855.406 769.883 1.518.610                   16,50 2.855.406  
846   oUTroS ENcarGoS ESPEciaiS 697.718 672.699 79.706 162.383                     1,67 510.316 79.769 162.035                     1,76 510.664  
099 reserVa de coNtiNGeNcia¹ 174.666 174.666 - -                        -   174.666 - -                        -   174.666  
999   rESErVa dE coNTiNGENcia 174.666 174.666 - -                        -   174.666 - -                        -   174.666  

desPesas (iNtraorÇaMeNtÁrias) (ii) 1.462.185 1.470.672 236.798 458.225                     4,72 1.012.446 233.959 453.727                     4,93 1.016.945  
totaL (iii) = (i + ii) 30.579.339 32.963.684 5.170.695 9.704.663                 100,00 23.259.021 4.923.215 9.203.562                 100,00 23.760.122  

  
desPesas (iNtraorÇaMeNtÁrias) 1.462.185 1.470.672 236.798 458.225                     4,72 1.012.446 233.959 453.727                     4,93 1.016.945  
001 LeGisLatiVa 94.547 95.194 18.729 34.214                     0,35 60.980 18.392 33.683                     0,37 61.511  
32   coNTrolE EXTErNo 29.837 29.859 4.075 7.946                     0,08 21.913 4.117 7.882                     0,09 21.977  
122   adMiNiSTracao GEral 64.710 65.335 14.654 26.268                     0,27 39.067 14.275 25.801                     0,28 39.534  
002 JUdiciaria 157.722 157.821 25.256 50.875                     0,52 106.946 25.256 50.875                     0,55 106.946  
122   adMiNiSTracao GEral 157.722 157.821 25.256 50.875                     0,52 106.946 25.256 50.875                     0,55 106.946  
003 esseNciaL a JUstica 103.614 105.335 15.622 31.111                     0,32 74.224 15.671 31.076                     0,34 74.260  
91   dEfESa da ordEM JUridica 86.070 86.870 13.019 26.256                     0,27 60.614 13.019 26.256                     0,29 60.614  
92   rEPrESENTacao JUdicial E EXTraJUdicial 960 960  -                        -   960  -                        -   960  
122   adMiNiSTracao GEral 14.861 15.581 2.447 4.584                     0,05 10.996 2.422 4.559                     0,05 11.022  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 1.053 1.254 117 183                        -   1.071 150 180                        -   1.074  
131   coMUNicacao Social 671 671 39 88                        -   583 81 81                        -   590  
004 adMiNistracao 367.331 367.373 66.819 134.303                     1,38 233.070 66.832 134.123                     1,46 233.250  
122   adMiNiSTracao GEral 362.795 362.795 66.434 133.505                     1,38 229.290 66.434 133.505                     1,45 229.290  
123   adMiNiSTracao fiNaNcEira 10 10 1 2                        -   8  2                        -   9  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 3.576 3.614 314 591                     0,01 3.023 334 427                        -   3.187  
131   coMUNicacao Social 894 899 70 206                        -   693 63 190                        -   709  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 55 55  -                        -   55  -                        -   55  
006 seGUraNca PUBLica 21.939 22.212 4.668 6.175                     0,06 16.037 3.486 4.833                     0,05 17.378  
122   adMiNiSTracao GEral 15.000 15.000 3.554 4.728                     0,05 10.272 2.369 3.542                     0,04 11.458  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 6.138 6.097 991 1.197                     0,01 4.899 1.027 1.153                     0,01 4.943  
131   coMUNicacao Social 802 1.115 122 249                        -   866 90 138                        -   977  
008 assisteNcia sociaL 6.540 6.540 709 928                     0,01 5.611 671 884                     0,01 5.656  
122   adMiNiSTracao GEral 3.356 3.356 530 706                     0,01 2.650 530 706                     0,01 2.650  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 2.842 2.842 164 194                        -   2.648 124 154                        -   2.688  
131   coMUNicacao Social 341 341 16 28                        -   313 17 23                        -   319  
009 PreVidÊNcia sociaL 83.400 83.400 12.032 17.625                     0,18 65.775 11.940 17.454                     0,19 65.946  
122   adMiNiSTracao GEral 2.350 2.350 440 582                     0,01 1.768 440 582                     0,01 1.768  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 800 800 137 246  554 54 106    
131   coMUNicacao Social 250 250 55 105                        -   145 46 74                        -   176  
272   PrEVidENcia do rEGiME ESTaTUTario 80.000 80.000 11.400 16.692                     0,17 63.308 11.400 16.692                     0,18 63.308  
010 saUde 90.682 90.628 14.694 28.553                     0,29 62.075 14.588 28.287                     0,31 62.341  
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122   adMiNiSTracao GEral 85.024 84.935 13.926 27.465                     0,28 57.470 13.925 27.464                     0,30 57.471  

126   TEcNoloGia da iNforMacao 3.892 3.892 584 752  3.141 522 593    

131   coMUNicacao Social 1.766 1.770 184 308                        -   1.463 140 201                        -   1.569  

302   aSSiSTENcia HoSPiTalar E aMBUlaTorial - 30  29                        -   1  29                        -   1  

011 traBaLHo 80 80 5 16                        -   64 5 5                        -   75  

126   TEcNoloGia da iNforMacao 60 60 5 15                        -   45 5 5                        -   55  

131   coMUNicacao Social 20 20 - 1                        -   19 1 1                        -   19  

012 edUcacao 523.035 523.053 76.125 150.985                     1,56 372.068 75.204 149.677                     1,63 373.376  

122   adMiNiSTracao GEral 183.794 183.794 26.198 52.402                     0,54 131.392 26.198 52.402                     0,57 131.392  

126   TEcNoloGia da iNforMacao 1.130 1.130 400 449                        -   681 195 195                        -   935  

131   coMUNicacao Social 435 435 159 197                        -   237 100 129                        -   306  

361   ENSiNo fUNdaMENTal 142.807 142.807 21.035 41.752                     0,43 101.055 20.668 41.201                     0,45 101.606  

362   ENSiNo MEdio 174.059 174.059 25.325 50.161                     0,52 123.898 25.035 49.727                     0,54 124.332  

366   EdUcacao dE JoVENS E adUlToS 20.810 20.828 3.007 6.023                     0,06 14.805 3.007 6.023                     0,07 14.805  

013 cULtUra 1.016 666 99 168                        -   498 116 142                        -   524  

126   TEcNoloGia da iNforMacao 802 452 38 93                        -   358 53 79                        -   373  

131   coMUNicacao Social 166 166 54 59                        -   107 55 55                        -   111  

364   ENSiNo SUPErior 48 48 8 15                        -   33 8 8                        -   40  

014 direitos da cidadaNia 754 837 85 213                        -   623 136 180                        -   656  

122   adMiNiSTracao GEral 207 207 32 65                        -   142 32 65                        -   142  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 493 561 53 144                        -   417 100 112                        -   449  
131   coMUNicacao Social 55 69 - 5                        -   64 4 4                        -   65  
015 UrBaNisMo 445 525 52 78                        -   446 52 78                        -   446  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 445 445 38 57                        -   388 38 57                        -   388  
131   coMUNicacao Social - 80 15 22                        -   58 15 22                        -   58  
016 HaBitacao 294 294 28 61                        -   233 40 60                        -   234  
122   adMiNiSTracao GEral 96 96 16 24                        -   72 16 24                        -   72  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 180 180 12 37                        -   143 24 36                        -   144  
131   coMUNicacao Social 18 18 - -                        -   18 - -                        -   18  
018 Gestao aMBieNtaL 1.012 1.162 151 257                        -   905 165 173                        -   989  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 755 855 119 194                        -   661 135 135                        -   720  
131   coMUNicacao Social 257 307 32 63                        -   244 31 39                        -   268  
019 cieNcia e tecNoLoGia 510 510 52 108                        -   403 72 108                        -   403  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 380 380 36 76                        -   304 50 76                        -   304  
131   coMUNicacao Social 130 130 16 32                        -   99 21 32                        -   99  
020 aGricULtUra 2.471 1.671 253 337                        -   1.334 115 121                        -   1.550  
122   adMiNiSTracao GEral 40 40 1 7                        -   33 (4) 1                        -   38  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 2.177 1.377 183 249                        -   1.128 97 97                        -   1.280  
131   coMUNicacao Social 254 254 69 81                        -   174 22 22                        -   232  
021 orGaNiZacao aGraria 281 837 80 91                        -   746 61 61                        -   776  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 234 726 60 60                        -   666 40 40                        -   686  
131   coMUNicacao Social 47 111 20 31                        -   80 21 21                        -   90  
022 iNdUstria 1.464 1.464 306 426                        -   1.038 283 392                        -   1.072  
122   adMiNiSTracao GEral 733 733 83 163                        -   570 82 162                        -   571  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 657 657 212 248                        -   409 195 222                        -   435  
131   coMUNicacao Social 75 75 12 15                        -   60 7 9                        -   66  
023 coMercio e serVicos 2.245 2.345 380 605                     0,01 1.740 272 478                     0,01 1.868  
122   adMiNiSTracao GEral 1.134 1.134 191 368                        -   766 184 361                        -   773  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 645 745 77 110                        -   636 74 89                        -   656  
131   coMUNicacao Social 166 166 13 28                        -   139 14 28                        -   139  
422   dirEiToS iNdiVidUaiS, colETiVoS  E difUSoS 300 300 100 100                        -   200 - -                        -   300  
024 coMUNicacoes 231 231 32 49                        -   182 34 49                        -   183  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 156 156 23 35                        -   121 23 35                        -   121  
131   coMUNicacao Social 75 75 9 15                        -   61 11 14                        -   61  
026 traNsPorte 708 708 69 93                        -   614 31 45                        -   663  
122   adMiNiSTracao GEral 114 114  -                        -   114  -                        -   114  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 497 497 66 88  410 27 41    
131   coMUNicacao Social 97 97 3 6                        -   91 3 4                        -   92  
027 desPorto e LaZer 111 111 32 42                        -   69 21 31                        -   80  
126   TEcNoloGia da iNforMacao 96 96 25 33                        -   63 17 25                        -   71  
131   coMUNicacao Social 15 15 7 8                        -   7 4 6                        -   9  
028 eNcarGos esPeciais 1.750 7.674 517 911                     0,01 6.763 517 911                     0,01 6.763  
846   oUTroS ENcarGoS ESPEciaiS 1.750 7.674 517 911                     0,01 6.763 517 911                     0,01 6.763  

FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 11/Mai/2021 e Hora de emissão 17h e 07m.
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GoVerNo do estado do ParÁ 

 reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria 

 deMoNstratiVo da receita correNte LÍQUida 

 orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL 

 Maio/2020 a aBriL/2021 

 rrEo - anexo 3 (lrf, art. 53, inciso i)   r$ Milhares 

 esPeciFicaÇÃo 
eVoLUÇÃo da receita reaLiZada Nos ÚLtiMos 12 Meses  totaL 

(ÚLtiMos 12 
Meses) 

 PreVisÃo 
atUaLiZada 

2021 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21

 receitas correNtes (i) 2.468.439 2.674.792 3.054.541 3.014.157 2.978.328 2.764.088 3.001.692 2.743.604 3.108.374 2.912.485 2.650.853 2.676.452 34.047.805 32.165.456

   impostos, Taxas e contribuições de 
Melhoria 1.097.135 1.261.955 1.513.753 1.577.501 1.651.726 1.621.583 1.775.728 1.608.782 1.609.205 1.436.202 1.502.440 1.497.312 18.153.323 17.900.897

      icMS 830.001 958.004 1.189.051 1.272.934 1.344.961 1.333.830 1.416.259 1.326.190 1.344.370 1.165.126 1.207.114 1.239.958 14.627.797 14.320.961

      iPVa 50.318 82.378 84.642 72.701 71.105 57.325 51.066 36.657 46.021 53.055 71.959 70.719 747.945 720.595

      iTcd 1.982 1.831 2.495 3.922 3.854 3.799 3.320 5.426 3.514 3.285 2.191 4.135 39.754 38.535

      irrf 135.829 110.745 116.541 109.386 113.138 111.095 192.777 142.737 114.249 111.331 114.627 112.591 1.485.046 1.506.227

      outros impostos, Taxas e contribuições 
de Melhoria 79.006 108.997 121.024 118.558 118.669 115.535 112.306 97.772 101.052 103.405 106.550 69.910 1.252.782 1.314.580

 contribuições 86.363 84.333 84.020 85.000 84.770 84.766 159.250 91.241 89.415 87.314 87.121 85.730 1.109.324 1.402.381

 receita Patrimonial 224.207 109.877 111.154 10.750 7.488 42.588 107.984 (285.509) 6.531 6.334 29.970 60.784 432.158 671.203

          rendimentos de aplicação financeira 108.773 108.931 109.685 9.330 5.959 6.497 104.739 (308.701) 5.749 5.236 25.138 57.874 239.210 522.981

          outras receitas Patrimoniais 115.435 946 1.468 1.420 1.529 36.091 3.245 23.193 782 1.099 4.832 2.909 192.947 148.222

 receita agropecuária 3         10  4 17 1.122

 receita industrial 413 864 1.169 420 573 408 616 588 681 575 1.075 972 8.353 17.214

 receita Serviços 100.697 45.921 100.382 44.478 72.859 104.537 75.298 80.320 81.505 79.902 71.257 75.893 933.048 1.152.892

 Transferências correntes 824.897 1.147.835 1.243.981 1.287.164 1.111.088 893.359 878.000 1.219.503 1.196.402 1.298.039 934.842 951.473 12.986.582 10.525.998

      cota-Parte do fPE 451.281 367.152 376.896 402.116 323.881 436.420 579.672 608.014 629.976 836.476 557.645 582.976 6.152.504 6.175.607

      Transferências da l.c. 87/1996             - 300.000

      Transferências da l.c.61/1989 21.785 19.591 23.534 27.217 31.970 36.588 40.107 42.182 52.493 42.939 50.987 51.138 440.532 382.166

      Transferências do fUNdEB 177.613 175.702 185.736 198.542 194.864 209.240 152.519 159.151 362.166 246.589 204.660 161.498 2.428.281 2.609.209

      outras Transferências correntes 174.218 585.390 657.815 659.288 560.373 211.111 105.702 410.156 151.768 172.034 121.550 155.861 3.965.265 1.059.016

 outras receitas correntes 134.724 24.007 84 8.842 49.823 16.847 4.818 28.679 124.635 4.108 24.148 4.285 425.000 493.750

 dedUÇÕes (ii) 544.944 596.323 695.344 726.261 743.045 753.752 889.773 784.992 798.698 766.578 762.703 804.131 8.866.545 9.007.793

 Transf constitucionais e legais 236.558 285.555 347.338 359.544 380.498 374.837 389.148 360.340 373.511 328.800 350.070 358.722 4.144.922 4.042.932

 contrib. do Servidor para o Plano de 
Previdência² 84.685 82.524 81.749 82.867 82.651 82.769 157.341 89.112 87.396 85.399 101.459 131.659 1.149.610 1.382.362

 compensação financ.entre regimes Previd. 128 127 127 126 90 126   - 314   1.039 2.143

 dedução de rec p/ form do fUNdEB 223.572 228.117 266.129 283.724 279.806 296.020 343.284 335.540 337.791 352.066 311.174 313.750 3.570.974 3.580.357

 receita correNte LÍQUida (iii)=(i-ii) 1.923.495 2.078.469 2.359.198 2.287.895 2.235.282 2.010.335 2.111.919 1.958.611 2.309.677 2.145.906 1.888.151 1.872.321 25.181.260 23.157.663

( - ) Transferências obrigatórias da União 
relativas às emendas individuais (art. 166-a, § 
1º, da cf) (iV)¹    

4.200 750      40     4.990  

receita correNte LÍQUida aJUstada 
Para cÁLcULo dos LiMites de 
eNdiVidaMeNto (V) = (iii - iV)

1.919.295 2.077.719 2.359.198 2.287.895 2.235.282 2.010.335 2.111.919 1.958.571 2.309.677 2.145.906 1.888.151 1.872.321 25.176.270 23.157.663

( - ) Transferências obrigatórias da União 
relativas às emendas de bancada (art. 166, § 
16, da cf) (Vi)¹

   209.912         209.912  

receita correNte LÍQUida aJUstada 
Para cÁLcULo dos LiMites da desPesa 
coM PessoaL (Vii) = (V - Vi)

1.919.295 2.077.719 2.359.198 2.077.983 2.235.282 2.010.335 2.111.919 1.958.571 2.309.677 2.145.906 1.888.151 1.872.321 24.966.358 23.157.663

 foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 11/Maio/2021 e Hora de emissão 11:00 hs 

¹os valores constantes nas linhas “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais” e “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada” foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no sítio 
eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (www.gov.br/tesouronacional).

²Nessa linha, a partir do 1º bimestre de 2021, serão informadas adicionalmente às receitas patrimoniais provenientes das remunerações das aplicações financeiras do RPPS, em conformidade com o parecer final, item (II) das recomendações, página 17, 
do Processo Nº 2020/50585-5 do TcE/Pa, referente a análise do rrEo 6º bimestre do exercício de 2019.
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GoVerNo do estado do Pará
reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria

deMoNstratiVo das receitas e desPesas PreVideNciÁrias e das receitas e desPesas associadas Às PeNsÕes e iNatiVos MiLitares
orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL

JaNeiro a aBriL 2021/ BiMestre MarÇo - aBriL
rrEo - anexo 4 (lrf, art. 53, inciso ii) r$ milhares

reGiMe PrÓPrio de PreVidÊNcia dos serVidores - rPPs
FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo (PLaNo PreVideNciÁrio)

receitas PreVideNciÁrias - rPPs (FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo)

PreVisÃo 
atUaLiZada

receitas reaLiZadas

até o Bimestre

(a) (b)

rEcEiTaS corrENTES (i) 581.441 91.312
receita de contribuições dos Segurados 71.239 14.128

ativo 71.239 14.128
inativo  
Pensionista  

    receita de contribuições Patronais 70.202 14.111
ativo 70.202 14.111
inativo  
Pensionista  

receita Patrimonial 440.000 63.073
receitas imobiliárias 440.000 63.073
receitas de Valores Mobiliários  
outras receitas Patrimoniais  

receita de Serviços  
outras receitas correntes - -

compensação financeira entre os regimes  
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1  
demais receitas correntes  

rEcEiTaS dE caPiTal (iii) - -
alienação de Bens, direitos e ativos  
amortização de Empréstimos  
outras receitas de capital  

totaL das receitas do FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo-(iV)=(i+iii-ii) 581.441    91.312
 

desPesas PreVideNciÁrias - rPPs (FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo)

dotaÇÃo 
atUaLiZada

desPesas 
eMPeNHadas

desPesas 
LiQUidadas

desPesas 
PaGas

iNscritas eM restos a 
PaGar NÃo Processados

até o Bimestre até o Bimestre até o Bimestre No exercício

(c) (d) (e) (f) (g)

Benefícios 1.208 19 19 18  
aposentadorias 503     
Pensões por Morte 706 19 19 18  

outras despesas Previdenciárias 80.310 16.707 16.706 16.706  
compensação financeira entre os regimes      
demais despesas Previdenciárias 80.310 16.707 16.706 16.706  

totaL das desPesas do FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo (V) 81.518 16.726 16.726 16.725  
   
resULtado PreVideNciÁrio - FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo (Vi)=(iV–V)2 499.923 74.586 74.586 74.587  

 
recUrsos rPPs arrecadados eM eXercÍcios aNteriores PreVisÃo orÇaMeNtÁria
Valor     345.662

reserVa orÇaMeNtÁria do rPPs PreVisÃo orÇaMeNtÁria
Valor     500.000

aPortes de recUrsos Para o FUNdo eM caPitaLiZaÇÃo do rPPs aPortes reaLiZados
Plano de amortização - contribuição Patronal Suplementar      
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
outros aportes para o rPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro      

BeNs e direitos do rPPs saLdo atUaL
caixa e Equivalentes de caixa     9.620
investimentos e aplicações  4.287.100
outros Bens e direitos      
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FUNdo eM rePartiÇÃo (PLaNo FiNaNceiro)

receitas PreVideNciÁrias - rPPs (FUNdo eM rePartiÇÃo)
PreVisÃo 

atUaLiZada
receitas reaLiZadas

até o Bimestre
(a) (b)

rEcEiTaS corrENTES (Vii) 2.365.246 665.152
receita de contribuições dos Segurados 1.086.591 253.309

ativo 922.606 213.007
inativo 130.860 31.831
Pensionista 33.125 8.471

receita de contribuições Patronais 1.271.513 409.051
ativo 1.079.462 342.626
inativo 153.258 52.292
Pensionista 38.793 14.133

receita Patrimonial - 1.060
receitas imobiliárias  
receitas de Valores Mobiliários  1.060
outras receitas Patrimoniais  

receita de Serviços  
outras receitas correntes 7.143 1.732

compensação Previdenciária entre os regimes 2.143 314
demais receitas correntes 5.000 1.418

rEcEiTaS dE caPiTal (Viii) - -
alienação de Bens, direitos e ativos  
amortização de Empréstimos  
outras receitas de capital  

totaL das receitas do FUNdo eM rePartiÇÃo (iX)=(Vii+Viii) 2.365.246    665.152

desPesas PreVideNciÁrias - rPPs (FUNdo eM rePartiÇÃo)
dotaÇÃo 

atUaLiZada

desPesas 
eMPeNHadas

desPesas 
LiQUidadas

desPesas 
PaGas

iNscritas eM restos a 
PaGar NÃo Processados

até o Bimestre até o Bimestre até o Bimestre  No exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

Benefícios 3.764.352 918.608 918.607 917.890 -
aposentadorias 3.123.496 754.743 754.742 754.481  
Pensões por Morte 640.857 163.865 163.865 163.409  

outras despesas Previdenciárias 108.743 36.175 35.898 31.411 -
compensação Previdenciária entre os regimes      
demais despesas Previdenciárias 108.743 36.175 35.898 31.411  

totaL das desPesas do FUNdo eM rePartiÇÃo (X) 3.873.095 954.784 954.505 949.301 -
     
resULtado PreVideNciÁrio - FUNdo eM rePartiÇÃo (Xi)= (iX–X)2 (1.507.849) (289.632) (289.354) (284.149)  
      

aPortes de recUrsos Para o FUNdo eM rePartiÇÃo do rPPs aPortes reaLiZados
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras4     164.388
outros aportes para o rPPS4  136.081
recursos para formação de reserva      

BeNs e direitos do rPPs saLdo atUaL
caixa e Equivalentes de caixa     296.440
investimentos e aplicações  217.839
outros Bens e direitos      

 
adMiNistraÇÃo do reGiMe PrÓPrio de PreVidÊNcia dos serVidores - rPPs

receitas da adMiNistraÇÃo - rPPs
PreVisÃo 

atUaLiZada
receitas reaLiZadas

até o Bimestre
(a) (b)

receitas correntes 80.000    25.496
totaL das receitas da adMiNistraÇÃo rPPs  (Xii) 80.000    25.496

desPesas da adMiNistraÇÃo - rPPs
dotaÇÃo 

atUaLiZada

desPesas 
eMPeNHadas

desPesas 
LiQUidadas

desPesas 
PaGas

iNscritas eM restos a 
PaGar NÃo Processados

até o Bimestre até o Bimestre até o Bimestre  No exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

despesas correntes (Xiii) 69.082 20.802 17.065 15.390 -
Pessoal e Encargos Sociais 36.480 5.757 5.757 5.757
demais despesas correntes3 32.602 15.046 11.308 9.633

despesas de capital (XiV) 11.400 3.021 1.887 1.887
totaL das desPesas da adMiNistraÇÃo rPPs (XV)=(Xiii+XiV) 80.482 23.823 18.952 17.276 -

resULtado da adMiNistraÇÃo rPPs (XVi)=(Xii–XV)2 (482) 1.673 6.544 8.220  
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BeNeFÍcios PreVideNciÁrios MaNtidos PeLo tesoUro

receitas PreVideNciÁrias (BeNeFÍcios MaNtidos PeLo tesoUro)
PreVisÃo 

atUaLiZada
receitas reaLiZadas

até o Bimestre
(a) (b)

contribuições dos Servidores      
demais receitas Previdenciárias      
totaL das receitas  (BeNeFÍcios MaNtidos PeLo tesoUro) (XVii) -    -
      

desPesas PreVideNciÁrias (BeNeFÍcios MaNtidos PeLo tesoUro)
dotaÇÃo 

atUaLiZada

desPesas 
eMPeNHadas

desPesas 
LiQUidadas

desPesas 
PaGas

iNscritas eM restos a 
PaGar NÃo Processados

até o Bimestre até o Bimestre até o Bimestre  No exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

aposentadorias      
Pensões      
outras despesas Previdenciárias      
totaL das desPesas (BeNeFÍcios MaNtidos PeLo tesoUro) (XViii) - - - - -
 
resULtado dos BeNeFÍcios MaNtidos PeLo tesoUro (XiX)=(XVii-XViii)2 - - - -  

 
receitas e desPesas associadas Às PeNsÕes e aos iNatiVos MiLitares (sisteMa de ProteÇÃo sociaL dos MiLitares)6

receitas de coNtriBUiÇÃo dos MiLitares
PreVisÃo 

atUaLiZada
receitas reaLiZadas

até o Bimestre
(a) (b)

contribuição sobre a remuneração dos militares ativos 97.679    31.181
contribuição sobre a remuneração dos militares inativos 105.186  34.697
contribuição sobre a remuneração dos pensionistas 19.387  7.196
outras contribuições   4
totaL das coNtriBUiÇÕes dos MiLitares (XX) 222.252    73.078
      

desPesas coM iNatiVos e PeNsioNistas MiLitares
dotaÇÃo 

atUaLiZada

desPesas 
eMPeNHadas

desPesas 
LiQUidadas

desPesas 
PaGas

iNscritas eM restos a 
PaGar NÃo Processados

até o Bimestre até o Bimestre até o Bimestre  No exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

inatividade 345.962 345.601 345.601 345.288  
Pensões 66.496 65.435 65.435 65.399  
outras despesas 11.786 11.658 11.658 11.773  
totaL das desPesas coM iNatiVos e PeNsioNistas MiLitares (XXi) 424.244 422.694 422.694 422.460  

resULtado associado Às PeNsÕes e os iNatiVos MiLitares (XXii)=(XX–XXi)2 (201.992) (349.617) (349.616) (349.383)  

traNsFerÊNcia do tesoUro Para o sPsM traNsFerÊNcias reaLiZadas
recursos para o Sistema de Proteção Social dos Militares5     319.210
outras Transferências5     48.425
foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 19/Maio/2021 e Hora de emissão 15h e 12m.
NoTa:
1como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2o resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
³No bimestre março/abril (acumulado) de 2021 a unidade gestora (UG) 840201-administração do rPPS recebeu r$ 393.084,48 referente a auxílio funeral.
4A UG 840202-FINANPREV recebeu recursos referentes: a) RPV de R$ 26.148.857,05; b) Salário Família de R$ 61.026,56; c) Aporte-Fundos Lei Complementar  nº 115/2017 de R$ 109.870.724,47; e d) Aporte para Cobertura de Insuficiências Financeiras 
no montante de r$ 164.388.109,56.
5A UG-840240-SPSM recebeu: a) da UG Financeira/SEFA R$ 1.871,16 de Salário Família e R$ 319.209.502,10 e Repasse Financeiro; e b) da UG 840202 - FINANPREV R$ 48.425.172,61 de subrepasse para o financiamento de suas despesas.
6Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) foi segregado em 2021 do fiNaNPrEV/fUNPrEV em decorrêcia das seguintes bases normativas: a) Emenda constitucional nº 103, de 12/11/2019; b) lei federal nº 13.954, de 16/12/2019; e c) decreto-
lei federal nº 667, de 2/7/1969.

GoVerNo do estado do ParÁ 
 reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria 

 deMoNstratiVo do resULtado PriMÁrio e NoMiNaL  
 orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL 

 JaNeiro a  aBriL - 2021 / BiMestre MarÇo - aBriL 
 rrEo - aNEXo 6 (lrf, art 53, inciso iii)  r$ Milhares 

 aciMa da LiNHa 

 receitas PriMÁrias  PreVisÃo 
atUaLiZada 

 até aBriL/2021 
 receitas reaLiZadas                                                                                                                                                                                                                     

  (a) 
 receitas correNtes (i) 28.585.099 10.033.383
     impostos, taxas e contribuições de Melhoria 15.672.987 5.281.426
          icMS 12.172.817 4.218.806
          iPVa 648.536 218.353
          iTcd 30.828 10.553
          irrf 1.506.227 452.798
          outros impostos, Taxas e contribuições de Melhoria 1.314.580 380.916
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     contribuições 1.402.381 349.581
     receita Patrimonial  671.203 103.618
         aplicações financeiras (ii) 522.981 93.997
         outras receitas Patrimoniais 148.222 9.622
     transferências correntes 9.173.551 3.829.707
          cota-Parte do fPE 4.940.485 2.085.659
          Transferências da lc 87/1996 240.000  
          Transferências da lc 61/1989 324.841 167.924
          Transferências do fUNdEB 2.609.209 974.913
          outras Transferências correntes 1.059.016 601.212
     demais receitas correntes 1.664.977 469.051
         outras receitas financeiras (iii) 43  
         receitas correntes restantes 1.664.934 469.051
 receitas PriMÁrias correNtes (iV)=(i-ii-iii) 28.062.075 9.939.387
 receitas de caPitaL (V) 1.032.055 140.523
     operações de crédito (Vi) 928.404 115.487
     amortização de empréstimos (Vii) 10.951 21.016
     alienação de Bens 18.998 1.687
          receitas de alienação de investimentos Temporários (Viii)   
          receitas de alienação de investimentos Permanentes (iX)   
         outras alienações de Bens 18.998 1.687
     transferências de capital 73.702 2.333
         convênios 71.001 1.484
         outras Transferências de capital 2.701 849
     outras receitas de capital - -
         outras receitas de capital Não Primárias (X)   
         outras receitas de capital Primárias   
 receitas PriMÁrias de caPitaL (Xi)=(V-Vi-Vii-Viii-iX-X) 92.700 4.019
 receita PriMÁria totaL  (Xii)=(iV+Xi) 28.154.775 9.943.406
 

 desPesas PriMÁrias  dotaÇÃo 
atUaLiZada 

 até abril/2021 

 desPesas 
eMPeNHadas 

 desPesas 
LiQUidadas 

 desPesas PaGas 
 restos a PaGar 

Processados 
PaGos  

 restos a PaGar NÃo 
Processados 

 LiQUidados  PaGos 
  (a)   (b)    (c) 

 desPesas correNtes (Xiii) 27.286.103 8.321.975 8.077.609 7.876.370 222.599 27.440 27.236
     Pessoal e Encargos Sociais 14.729.565 4.265.984 4.263.768 4.240.168 1.080  
     Juros e Encargos da dívida (XiV) 265.571 59.785 59.785 59.785   
     outras despesas correntes 12.290.968 3.996.206 3.754.055 3.576.416 221.519 27.440 27.236

   Transferências constitucionais e legais 4.042.932 1.411.103 1.411.103 1.395.245 13.022   
   demais despesas correntes 8.248.036 2.585.103 2.342.952 2.181.171 208.497 27.440 27.236

 desPesas PriMÁrias correNtes (XV)=(Xiii-XiV) 27.020.532 8.262.190 8.017.824 7.816.584 222.599 27.440 27.236
 desPesas de caPitaL (XVi) 4.032.243 924.462 672.226 642.730 31.740 11.447 10.347
     investimentos 2.834.349 520.667 418.620 389.124 31.740 11.447 10.347
     inversões financeiras 510.561 260.959 110.820 110.820 - - -
         concessão de Empréstimos e financiamentos (XVii) 173.281 153.451 3.312 3.312 -   
         aquisição de Título de capital já integralizado (XViii)      
         aquisição de Título de crédito (XiX)      
         demais inversões financeiras 337.280 107.508 107.508 107.508    
     amortização da dívida (XX) 687.333 142.837 142.787 142.787    
 desPesas PriMÁrias de caPitaL (XXi)=(XVi-XVii-XViii-XiX-XX) 3.171.629 628.175 526.127 496.631 31.740 11.447 10.347
 reserVa de coNtiNGÊNcia (XXii) 174.666       
 desPesa PriMÁria totaL (XXiii)=(XV+XXi+XXii) 30.366.827 8.890.364 8.543.951 8.313.216 254.339 38.887 37.583
 
resULtado PriMÁrio - acima da Linha (XXiV) = [Xiia - (XXiiia + XXiiib + 
XXiiic)] 1.338.268

 
Meta FiscaL Para o resULtado PriMÁrio VaLor correNte

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.875
 

JUros NoMiNais
até abril/2021

VaLor iNcorrido
JUroS, ENcarGoS E VariaÇÕES MoNETáriaS aTiVoS (XXV) 203.266
JUroS, ENcarGoS E VariaÇÕES MoNETáriaS  PaSSiVoS (XXVi) 214.325

 
resULtado NoMiNaL - acima da Linha (XXVii)=XXiV+(XXV-XXVi) 1.327.209

 
Meta FiscaL Para o resULtado NoMiNaL VaLor correNte

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (1.625.256)
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 aBaiXo da LiNHa 

 cÁLcULo do resULtado NoMiNaL 
 saLdo 

 em 31/dez/2020  em 30/abril/2021 
 (a)  (b) 

 dÍVida coNsoLidada (XXViii) 5.370.760 5.487.935
 dedUÇÕes (XXiX) 4.843.964 6.518.237
     disponibilidade de caixa 4.577.467 6.267.468
            disponibilidade de caixa Bruta 4.909.191 6.308.864
            (-) restos a Pagar Processados (XXX) 331.724 41.396
     demais Haveres financeiros 266.497 250.769
 dÍVida coNsoLidada LÍQUida (XXXi)=(XXViii-XXiX) 526.796 (1.030.302)
 resULtado NoMiNaL - abaixo da Linha (XXXii)=(XXXia-XXXib) 1.557.098

 
 aJUste MetodoLÓGico até Fevereiro/2021

 VariaÇÃo Saldo rPP=(XXXiii)=(XXXa-XXXb) 290.328
 rEcEiTa dE aliENaÇÃo dE iNVESTiMENToS PErMaNENTES (iX) -
 PaSSiVoS rEcoNHEcidoS Na dc (XXXiV) 196.734
 VariaÇÃo caMBial (XXXV)  
 PaGaMENTo dE PrEcaTÓrioS iNTEGraNTES da dc (XXXVi)  
 aJUSTES rElaTiVoS ao rPPS (XXXVii)  
 oUTroS aJUSTES (XXXViii)  
resULtado NoMiNaL aJUstado-abaixo da Linha (XXXiX)=(XXXii-XXXiii-
iX+XXXiV+XXXV-XXXVi+XXXVii+XXXViii) 1.463.504

 
resULtado PriMÁrio-abaixo da Linha (XL)= XXXiX-(XXV-XXVi) 1.474.563

 
 iNForMaÇÕes adicioNais  PreVisÃo orÇaMeNtÁria 

 saLdo de eXercÍcios aNteriores 2.384.345
     recursos arrecadados em Exercícios anteriores - rPPS 345.662
     Superávit financeiro Utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais 2.038.683
 reserVa orÇaMeNtÁria do rPPs 500.000

 
 deMoNstratiVo de cUMPriMeNto do LiMite Para desPesas PriMÁrias correNtes 

 desPesas PriMÁrias correNtes aPUradas coNForMe o art. 4º da Lc 
156/16  (iNcLUÍdas as desPesas iNtra-orÇaMeNtÁrias) 

 desPesas eMPeNHadas  desPesas LiQUidadas  iNscritas eM restos a PaGar NÃo 
Processados 

 até o 
Bimestre/2020 

 até o 
Bimestre/2021 

 até o 
Bimestre/2020 

 até o 
Bimestre/2021 

 até o 
Bimestre/2020  até o Bimestre/2021 

desPesas correNtes (XLi) 8.222.438 8.780.200 8.009.985 8.531.336   
     Pessoal e Encargos Sociais 4.722.253 4.698.703 4.720.288 4.695.262   
     Juros e Encargos da dívida (Xlii) 70.588 59.785 70.588 59.785   
     outras despesas correntes 3.429.596 4.021.712 3.219.109 3.776.288   
dESPESaS PriMáriaS corrENTES (Xliii)=(Xli-Xlii) 8.151.849 8.720.415 7.939.397 8.471.550   
Transferências constitucionais (XliV) 1.156.061 1.411.103 1.156.061 1.411.103   
contribuições para o PiS/PaSEP (XlV) 66.171 80.555 65.985 80.526   
desPesas PriMÁrias correNtes aPUradas coNForMe o art. 4º da Lc 156/16 
(XLVi)=(XLiii-XLiV-XLV) 6.929.618 7.228.758 6.717.351 6.979.922   

 foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 18/Mai/2021 e Hora de emissão 12h e 00m. 

 reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria 
 deMoNstratiVo dos restos a PaGar Por Poder e ÓrGÃo 

 orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL 
 JaNeiro a aBriL 2021 / BiMestre JaNeiro - aBriL 

 rrEo - aNEXo 7 (lrf, art. 53, inciso V)         r$ Milhares

 Poder / ÓrGÃo 

 restos a PaGar Processados   restos a PaGar NÃo Processados 

saldo total            
 inscritos 

Pagos                   cancelados          saldo  

 inscritos 

Liquidados     Pagos cancelados  saldo                    em exercício 
anteriores          

 em 31 de 
dezembro de 

2020                   

 em exercício 
anteriores  

em 31 de 
dezembro de 

2020                  

 (a)  (b) (c) (d)  e=(a+b)-
(c+d)  (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-

(i+j) L=(e+k)

restos a PaGar (eXceto iNtraorÇaMeNtÁrios) (i) 10.828 334.414 280.324 19.237 45.680  75.630 38.887 37.583 16.559 21.488 67.168
Poder eXecUtiVo 10.531 313.036 264.621 19.199 39.747  71.333 34.924 33.622 16.225 21.486 61.234
SEc.dE EST.dE dESENV.UrBaNo E oBraS PUBlicaS  8.537 4.566 238 3.733  2 -  2 3.735
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 15 20   34  1 1 1   34
GaBiNETE do GoVErNador 148 416 329 1 234  16 -  16 250
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTracao 104   104  -   104
SEc.dE EST.dE dESENV.aGroPEcUario E da PESca  26 26  -  1.143 1.107 1.107  36 36
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra 1 2.395 2.272 125  52 38 38  15 140
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao 167 18.129 17.901 20 374  27.130 10.423 10.423 14.649 2.058 2.432
SEcrETaria dE ESTado da faZENda 1 135.947 135.252 588 107  375 1 1 1 373 480
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SEc.dE ESTado dE JUSTica E dirEiToS HUMaNoS 125 85 80 130  -   131
SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE PUBlica 77 30.094 24.836 2.165 3.170  11.099 1.550 1.550 9 9.540 12.710
SEc.dE E.dE SEGUraNca PUBlica E dEfESa Social 1 5.315 3.955 205 1.157  249 157 157  92 1.248
SEc.dE EST.dE dESENV.EcoN,MiNEracao E ENErGia  19 19 -  12 11 11 1 - -
ProcUradoria GEral do ESTado 120 135 124 118 13  19 12 12 6 - 13
Policia MiliTar do ESTado do Para  3.152 2.047 1 1.104  3.510 3.481 2.395 17 1.098 2.202
SEc.dE EST.dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidad 235 192 190 3 234  4.590 2.677 2.677 1.137 776 1.009
NUclEo dE GErENciaMENTo do Para rUral  3.602 2.195 1.073 334  16 -  16 351
SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES 238 45 39 26 218  -   218
corPo dE BoMBEiroS MiliTar 151 10  161   1 - 1 -  
GaBiNETE do VicE-GoVErNador 7 9 9  7  23 14 14  9 16
fUNdo dE dESENVolViMENTo EcoNoMico do ESTado     -  -  
fUNdacao ParaPaZ 11 14 14 12  1 -  1 13
Policia ciVil do ESTado do Para 33 30 29 35  -  - 35
SEc.dE EST.dE aSSiST.Social,TraB,EMPrEG.rENda 42 91 20 6 106  11  3 8 114
fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNca PUBlica 37 1.364 1.364 37 ()  -  - ()
fUNdacao cUlTUral do ESTado do Para 2 7.034 7.004  32  198 172 172  26 58
fUNdacao carloS GoMES 15 27 27 15  678 517 305 160 213 228
SEc.dE EST.dE ciENcia,TEcN,E EdUc.Pro.E TEcNo 5  5  -   5
iMPrENSa oficial do ESTado 7 82 54 35  3 -  3 38
iNST.dE aSSiSTENcia doS SErVidorES EST.Para 2.072 3.444 2.207 4 3.304  194 -  194 3.498
EMP.dE TEc.da iNforMacao E coMUNic.do EST.Pa 568 2.299 1.805 1.062  733 304 304  429 1.491
iNSTiTUTo dE TErraS do Para 18 70 44 36 9  -  - 9
EMP.dE aSSiSTENcia TEc.EXTENSao rUral EST.Pa 36 2.472 1.951 1 556  287 45 45  242 797
cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Para S/a 1 3 2 3  -  - 3
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Para 20 49 47 21  19 10 10 9  21
fUNdacao SaNTa caSa dE MiSEricordia do Para 15 2.514 2.514 15  5.296 5.292 5.292 4 () 15
fUNd.cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia Para 203 445 424 224  88 67 67  21 245
fUNdacao HoSPiTal dE cliNicaS GaSPar ViaNa 80 1.473 1.451 102  264 263 263  1 103
fUNdacao ParaENSE dE radiodifUSao - fUNTElPa  185  152 33  890 731 731 152 6 39
dEParTaMENTo dE TraNSiTo do ESTado do Para 3.969 13.324 10.319  6.974  10.662 5.426 5.426  5.236 12.210
coMPaNHia dE HaBiTacao do ESTado do Para 38 16 16  38  1 1 1  - 38
fUNdacao dE aTENdiMENTo Socio EdUcaTiVa  Para  332 332  -  818 818 818  - -
SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo 12   12  55 41 41  14 25
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNoMico do Pa  3.602 2.649 953 -  86 48 48 38 - -
HoSPiTal oPHir loYola 3 13.849 403 13.096 353  164 164 164   353
JUNTa coMErcial do ESTado do Para 5 15 15 5 1  3 -  3 4
UNiVErSidadE do ESTado do Para 344 2.481 2.188 37 601  1 -  1 602
SEcrETaria ESTraT.dE arTicUlacao da cidadaNia  2 1   -  -  
SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicacao 9 550 539 21  488 206 206  283 303
fUNdacao aMaZoNia dE aMP.a ESTUdoS E PESQUiSa  1    5 -  5 5
iNST.dE dESENV.florESTal E da BiodiVErSidadE 4 20 20 5  60 5 5  54 59
aG.dE rEGUlacao E coNT.dE SEr.PUBlico do EST. 135 1  136  19 10 10  10 146
EScola dE GoVErNaNca PUBlica do EST.do Para 1 213 132 82  1 -  1 83
iNSTiTUTo dE GESTao PrEVidENciaria do EST.Pa 477 13.040 7.899 35 5.584  1.244 902 898 29 317 5.901
cENTro dE PEriciaS ciENTificaS rENaTo cHaVES 31 5  36  71 -  71 108
coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado Pa 10 7 3 4 10  -  - 10
fUNdo ESTadUal dE aSSiSTENcia Social 102 546 28 215 406  17 3 3 6 9 415
fUNdo dE SaUdE doS SErVidorES MiliTarES  116 116 -  11 -  11 11
fUNdo dE aSSiT. Social doS SErV. MiliTarES  402 402 -  158 58 58  100 100
fUNdo ESTadUal dE SaUdE 735 11.357 7.601  4.491  -  - 4.491
SEc.dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTracao  12.403 10.361 2 2.040  55 51 51 3 2 2.041
aGENcia dE dEfESa aGroPEcUaria do EST.do Para  516 468 16 32  481 306 306  175 207
NUclEo dE GErENc. dE TraNSPorTE METroPoliTaNo  5.476 5.476  -  -  - -
NUclEo dE GErENc.do ProGraMa dE MicrocrEdiTo 101 430 403 128  32 11 11  21 149
SEc.dE ESTado dE adMiNiSTracao PENiTENciaria  4.605 2.455 2.150  -  - 2.150
Poder LeGisLatiVo 3 783 761 2 22 - 4.297 3.963 3.961 334 2 24
aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado  8   8  -  - 8
TriBUNal dE coNTaS do ESTado  570 570   4.098 3.804 3.804 293 -  
TriBUNal dE coNTaS doS MUNiciPioS 2 205 191 2 14  -  - 14
MiNiSTErio PUBlico dE coNTaS ESTado do Para    -  199 158 156 41 2 2
Poder JUdiciÁrio 294 19.924 14.419 36 5.763 - - - - - - 5.763
TriBUNal dE JUSTica do ESTado 294 19.924 14.419 36 5.763   -  - 5.763
MiNistÉrio PÚBLico - 550 402 - 148  - -  - 148
MiNiSTErio PUBlico  550 402 148   -  - 148
deFeNsoria PUBLica do estado do Para - 121 121 -    -  -  
dEfENSoria PUBlica do ESTado do Para  121 121    -  -  

restos a PaGar (iNtraorÇaMeNtÁrios) (ii) 44 87.501 86.969 57 518  1.125 994 985 10 130 648

Poder eXecUtiVo 44 85.917 85.388 55 518  1.116 989 979 6 130 648
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SEc.dE EST.dE dESENV.UrBaNo E oBraS PUBlicaS  8 7 1 -  -  - -
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 1  1  -   1
GaBiNETE do GoVErNador  2 2 -  -  - -
SEc.dE EST.dE dESENV.aGroPEcUario E da PESca   -  2 2 2  - -
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao  1.266 1.266 -  689 689 689  - -
SEcrETaria dE ESTado da faZENda  33  33   3 -  3 3
SEc.dE ESTado dE JUSTica E dirEiToS HUMaNoS     -    
SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE PUBlica 3 21 22 2  15 9  15 17
SEc.dE E.dE SEGUraNca PUBlica E dEfESa Social  5 5 -  -  - -
SEc.dE EST.dE dESENV.EcoN,MiNEracao E ENErGia   -    - -
ProcUradoria GEral do ESTado   -  3 3 3  () ()
Policia MiliTar do ESTado do Para   -  77 77 77  - -
SEc.dE EST.dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidad  1  1  83 47 47  36 37
NUclEo dE GErENciaMENTo do Para rUral  1  1  -  - 1
fUNdacao ParaPaZ  16 16 -  -  - -
SEc.dE EST.dE aSSiST.Social,TraB,EMPrEG.rENda  1  1  -   1
fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNca PUBlica  1 1 1 -  -  - -
fUNdacao carloS GoMES   -  -  - -
iNST.dE aSSiSTENcia doS SErVidorES EST.Para 39 396 158 277  -   277
EMP.dE TEc.da iNforMacao E coMUNic.do EST.Pa   -  3 2 2    
iNSTiTUTo dE TErraS do Para  10  10  -  - 10
EMP.dE aSSiSTENcia TEc.EXTENSao rUral EST.Pa     -  -  
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Para   -  2 1 1 1 - -
fUNdacao SaNTa caSa dE MiSEricordia do Para  24 24 -  23 23 23  - -
fUNdacao ParaENSE dE radiodifUSao - fUNTElPa   -  5 2 2 3 - -
dEParTaMENTo dE TraNSiTo do ESTado do Para  156 156 -  20 20 20  - -
fUNdacao dE aTENdiMENTo Socio EdUcaTiVa  Para  15 15 -  -  - -
SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo   -  1 1 1  - -
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNoMico do Pa   -  4 2 2 1 - -
HoSPiTal oPHir loYola  33 33 -  -  - -
SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicacao   -  14 14 14  - -
aG.dE rEGUlacao E coNT.dE SEr.PUBlico do EST.     -  -  
iNSTiTUTo dE GESTao PrEVidENciaria do EST.Pa  182 182 -  148 85 85 1 62 62
coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado Pa  3 2 1 -  -  - -
fUNdo dE aSSiT. Social doS SErV. MiliTarES   -  3 2 2    
SEc.dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTracao  83.734 83.491 19 224  -  - 224
aGENcia dE dEfESa aGroPEcUaria do EST.do Para   -  20 7 7  13 13
NUclEo dE GErENc. dE TraNSPorTE METroPoliTaNo  6 6 -  -  - -
NUclEo dE GErENc.do ProGraMa dE MicrocrEdiTo  3 2 1  1 -  1 2
Poder LeGisLatiVo  1.583 1.581 2 -  9 6 6 4 - -
TriBUNal dE coNTaS do ESTado  1.514 1.514 -  4 - 4 - -
MiNiSTErio PUBlico dE coNTaS ESTado do Para  69 67 2 -  6 6 6  - -
totaL (iii) = (i + ii) 10.872 421.914 367.294 19.294 46.198  76.755 39.881 38.568 16.569 21.618 67.816
FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 11/Mai/2021 e Hora de emissão 15 e 10m.

GoVerNo do estado do ParÁ
reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria

deMoNstratiVo das receitas e desPesas coM MaNUteNÇÃo e deseNVoLViMeNto do eNsiNo - Mde
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

JaNeiro a aBriL 2021 / BiMestre MarÇo - aBriL
rrEo - aNEXo 8 (ldB, art. 72) r$ Milhares

receita resULtaNte de iMPostos (arts. 212 e 212-a da constituição Federal)

rEcEiTa rESUlTaNTE dE iMPoSToS
PrEViSÃo rEcEiTaS rEaliZadaS

aTUaliZada até o Bimestre
(a) (b)

1- rEcEiTa dE iMPoSToS   16.586.318 5.665.092
    1.1- receita result.do imposto s/a circul.de Mercad.e Serv.de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação–icMS  14.320.961 4.957.416

       1.1.1- icMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, divida ativa e outros Encargos do icMS)  14.320.961 4.957.416
       1.1.2- adicional de até 2% do icMS destinado ao fundo de combate à Pobreza (adcT, art. 82, §1º)   
    1.2- receita resultante do imposto de Transmissão causa Mortis e doação de Bens e direitos – iTcd  38.535 13.125
    1.3- receita resultante do imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores – iPVa  720.595 241.753
    1.4- receita resultante do imposto sobre a renda e Proventos de Qualquer Natureza retido na fonte – irrf  1.506.227 452.798
2- rEcEiTa dE TraNSfErÊNciaS coNSTiTUcioNaiS E lEGaiS  6.861.462 2.807.451
    2.1- cota-Parte fPE  6.175.607 2.607.074
    2.2- cota-Parte iPi-Exportação  382.166 197.557
    2.3- cota-Parte iof-ouro  3.689 2.821
    2.4- compensações financeiras Provenientes de impostos e Transferências constitucionais  300.000
3- dEdUÇÕES dE TraNSfErÊNciaS coNSTiTUcioNaiS aoS MUNicÍPioS  4.036.079 1.409.701
    3.1- ParcEla do icMS rEPaSSada aoS MUNicÍPioS (25% de 1.1.1)  3.580.240 1.239.464
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    3.2- ParcEla do iPVa rEPaSSada aoS MUNicÍPioS (50% de 1.3)  360.298 120.847
    3.3- ParcEla da coTa-ParTE do iPi-EXPorTaÇÃo rEPaSSada aoS MUNicÍPioS (25% de 2.2)  95.542 49.389
4- totaL da receita LÍQUida resULtaNte de iMPostos (1+2-3)   19.411.700   7.062.842
    
5- totaL destiNado ao FUNdeB-20% de ((1.1-3.1)+(1.2)+(1.3-3.2)+(2.1)+(2.2-3.3))   3.520.357   1.314.781
     
6- VLr MÍNiMo a ser aPLic. aLÉM do VLr dest.ao FUNdeB-5% de ((1.1-3.1)+(1.2)+(1.3-
3.2)+(2.1)+(2.2-3.3))+25% de (1.4+2.3+2.4)   1.332.568   444.266

 
FUNdeB

rEcEiTaS rEcEBidaS do fUNdEB No EXErcÍcio
PrEViSÃo rEcEiTaS rEaliZadaS

aTUaliZada até o Bimestre
(a) (b)

7- rEcEiTaS rEcEBidaS do fUNdEB 2.609.209  975.245
    7.1- fUNdEB - impostos e Transferências de impostos 1.378.163  541.787
       7.1.1- Principal 1.378.163  541.455
       7.1.2- rendimentos de aplicação financeira  332
    7.2- fUNdEB - complementação da União - Vaaf 1.231.046  433.458
       7.2.1- Principal 1.231.046  433.458
       7.2.2- rendimentos de aplicação financeira  
    7.3- fUNdEB - complementação da União - VaaT  
       7.3.1- Principal  
       7.3.2- rendimentos de aplicação financeira  
8- rESUlTado lÍQUido daS TraNSfErÊNciaS do fUNdEB (7.1.1–5)1 (2.142.194)  (773.327)
rEcUrSoS rEcEBidoS EM EXErcÍcioS aNTEriorES E NÃo UTiliZadoS (SUPEráViT) Valor
9- ToTal doS rEcUrSoS dE SUPEráViT    28.487   
  9.1- SUPEráViT do EXErcÍcio iMEdiaTaMENTE aNTErior  28.487
  9.2- SUPEráViT rESidUal dE oUTroS EXErcÍcioS       
       
10- totaL dos recUrsos do FUNdeB disPoNÍVeis Para UtiLiZaÇÃo (7+9)    1.003.732   

 

dESPESaS coM rEcUroS do 
fUNdEB                                                                                                                                                                                     

doTaÇÃo 
aTUaliZada

dESPESaS 
EMPENHadaS (até o 

Bimestre)

dESPESaS liQUidadaS 
(até o Bimestre)

dESPESaS PaGaS 
(até o Bimestre)

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoS 

 (Por área de atuação)6 (c) (d) (e) (f) (g)
11- ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo BáSica 2.363.010 691.189 691.189 661.492
   11.1- Ensino fundamental 1.044.134 306.739 306.739 293.281
   11.2- Ensino Médio 1.318.876 384.450 384.450 368.211
12- oUTraS dESPESaS 270.365 79.666 79.666 79.665
   12.1- Ensino fundamental 1.146 339 339 339
   12.2- Ensino Médio 269.219 79.327 79.327 79.327
13- totaL das desPesas coM recUrsos do FUNdeB (11+12) 2.633.375 770.855 770.855 741.157  

 
iNdicadores do FUNdeB

dESPESaS cUSTEadaS coM rEcEiTaS do fUNdEB rEcEBidaS No EXErcÍcio

dESPESaS 
EMPENHadaS 

(até o Bimestre)

dESPESaS 
liQUidadaS (até o 

Bimestre)

dESPESaS PaGaS (até o 
Bimestre)

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar 

NÃo ProcESSadoS 

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar NÃo 
ProcESSadoS (SEM 
diSPoNiBilidadE dE 

caiXa)7

(d) (e) (f) (g) (h)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 691.189 691.189 661.492  
15- Total das despesas custeadas com fUNdEB - impostos e Transferências de impostos 433.722 433.722 405.721  
16- Total das despesas custeadas com fUNdEB - complementação da União - Vaaf 337.133 337.133 335.436  
17- Total das despesas custeadas com fUNdEB - complementação da União - VaaT     
18- Total das despesas custeadas com fUNdEB - complementação da União - VaaT aplicadas em despesa de capital     

iNdicadorES - art. 212-a, inciso Xi e § 3º - constituição federal2
Valor EXiGido Valor aPlicado

Valor 
coNSidErado 

aPÓS dEdUÇÕES
% aPlicado

(i) (j) (k) (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 682.671 691.189 691.189 70,87%
20- Mínimo de 15% da complementação da União ao fUNdEB - VaaT em despesas de capital - - -  

iNdicador - art.25, § 3º - lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

Valor MáXiMo 
PErMiTido Valor NÃo aPlicado

Valor NÃo 
aPlicado aPÓS 

aJUSTE
% NÃo aPlicado

(m) (n) (o) (p)
21- Total da receita recebida e não aplicada no Exercício 97.524 204.390 204.390 20,96%

iNdicador - art.25, § 3º - lei nº 14.113, de 2020 - (aplicação do Superávit de Exercício anterior)3

Valor dE 
SUPEráViT 
PErMiTido 

No EXErcÍcio 
aNTErior

Valor NÃo 
aPlicado No 

EXErcÍcio 
aNTErior

Valor dE 
SUPEráViT 

aPlicado aTÉ 
o PriMEiro 

QUadriMESTrE

Valor aPlicado 
aTÉ o PriMEiro 

QUadriMESTrE QUE 
iNTEGrará o liMiTE 

coNSTiTUcioNal 

Valor aPlicado 
aPÓS o PriMEiro 
QUadriMESTrE

Valor NÃo aPlicado

(q) (r) (s) (t) (u) (v) = (r) - (s) - (u)
22- Total das despesas custeadas com Superávit do fUNdEB 231.681 28.487 24.166 24.166  4.321
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   22.1- Total das despesas custeadas com fUNdEB - impostos e Transferências de impostos 136.300 11.837 7.577 7.577  4.261
   22.2- Total das despesas custeadas com fUNdEB - complementação da União (Vaaf + VaaT) 95.381 16.649 16.589 16.589  60

 
desPesas coM MaNUteNÇÃo e deseNVoLViMeNto do eNsiNo – Mde -  cUsteadas coM receita de iMPostos (eXceto FUNdeB)

 dESPESaS coM aÇÕES TÍPicaS dE MdE - rEcEiTaS dE iMPoSToS - EXcETo fUNdEB                                                                               doTaÇÃo 
aTUaliZada

dESPESaS 
EMPENHadaS (até o 

Bimestre)

dESPESaS liQUidadaS 
(até o Bimestre)

dESPESaS PaGaS 
(até o Bimestre)

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoS 

 (Por área de atuação)6 (c) (d) (e) (f) (g)
23- EdUcaÇÃo iNfaNTil 60    
   23.1- creche     
   23.2- Pré-escola     
24- ENSiNo fUNdaMENTal 63.552 51.195 29.000 28.999
25- ENSiNo MÉdio 63.297 41.270 27.072 27.072
26- ENSiNo SUPErior 42.589 8.780 8.318 8.316
27- ENSiNo ProfiSSioNal NÃo iNTEGrado ao ENSiNo rEGUlar 1.190.719 309.213 302.031 289.643
28- totaL das desPesas coM aÇÕes tÍPicas de Mde (23+24+25+26+27) 1.360.217 410.458 366.421 354.030  

 
aPUraÇÃo das desPesas Para FiNs de LiMite MÍNiMo coNstitUcioNaL VaLor

29- ToTal daS dESPESaS dE MdE cUSTEadaS coM rEcUrSoS dE iMPoSToS (fUNdEB E rEcEiTa dE iMPoSToS)=(l15(d ou e)+l28(d ou e)+l22.1(t)) 807.720
30 (-) rESUlTado lÍQUido daS TraNSfErÊNciaS do fUNdEB=(l8) (773.327)
31 (-) rESToS a PaGar NÃo ProcESSadoS iNScriToS No EXErcÍcio SEM diSPoNiBilidadE fiNaNcEira dE rEcUrSoS do fUNdEB iMPoSToS4 = (l15h) -
32 (-) rESToS a PaGar NÃo ProcESSadoS iNScriToS No EXErcÍcio SEM diSPoNiBilidadE fiNaNcEira dE rEcUrSoS dE iMPoSToS4 e 7  
33 (-) caNcElaMENTo, No EXErcÍcio, dE rESToS a PaGar iNScriToS coM diSPoNiBilidadE fiNaNcEira dE rEcUrSoS dE iMPoSToS ViNcUladoS ao ENSiNo = (l37.1(ac)+l37.2(ac)) 967
35- ToTal daS dESPESaS Para fiNS dE liMiTE  (29–(30+31+32+ 33)) 1.580.079

 

aPUraÇÃo do LiMite MÍNiMo coNstitUcioNaL2 e 5
VaLor eXiGido VaLor aPLicado % aPLicado

(x) (w) (y)
36- aPlicaÇÃo EM MdE SoBrE a rEcEiTa lÍQUida rESUlTaNTE dE iMPoSToS 1.765.711 1.580.079 22,37%

 

rESToS a PaGar iNScriToS EM EXErcÍcioS aNTEriorES coM diSPoNiBilidadE fiNaNcEira 
dE rEcUrSoS dE iMPoSToS E do fUNdEB8

Saldo iNicial rP liQUidadoS rP PaGoS rP caNcEladoS Saldo fiNal
(z) (aa) (ab) (ac) (ad) = (z) - (ab) - (ac)

37- rESToS a PaGar dE dESPESaS coM MdE 40.243 37.977 37.977 967 1.298
   37.1 - Executadas com recursos de impostos e Transferências de impostos 35.819 33.613 33.613 967 1.239
   37.2 - Executadas com recursos do fUNdEB - impostos 4.364 4.364 4.364  -
   37.3 - Executadas com recursos do fUNdEB - complementação da União (VaaT+Vaaf) 60    59

 
oUtras iNForMaÇÕes Para coNtroLe

rEcEiTaS adicioNaiS Para fiNaNciaMENTo do ENSiNo
PreVisÃo rEcEiTaS rEaliZadaS

atUaLiZada até o Bimestre
(a) (b)

38- rEcEiTa dE TraNSfErÊNciaS do fNdE (iNclUiNdo rENdiMENToS dE aPlicaÇÃo fiNaNcEira) 96.638 15.067
    38.1- Salário-Educação 68.641 14.765
    38.2- PddE  
    38.3- PNaE 25.163 -
    38.4 - PNaTE 2.555 275
    38.5- outras Transferências do fNdE 278 27
39- rEcEiTa dE TraNSfErÊNciaS dE coNVÊNioS 13.771 1.164
40- rEcEiTa dE roYalTiES dESTiNadoS À EdUcaÇÃo  
41- rEcEiTa dE oPEraÇÕES dE crÉdiTo ViNcUladaS À EdUcaÇÃo 126.343 -
42- oUTraS rEcEiTaS Para fiNaNciaMENTo do ENSiNo  14.628 983
43- totaL das receitas adicioNais Para FiNaNciaMeNto do eNsiNo = (38+39+40+41+42)   251.379   17.214

 

oUTraS dESPESaS coM EdUcaÇÃo                                                                 doTaÇÃo 
aTUaliZada

dESPESaS 
EMPENHadaS (até o 

Bimestre)

dESPESaS liQUidadaS 
(até o Bimestre)

dESPESaS PaGaS 
(até o Bimestre)

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoS 

 (Por área de atuação)6 (c) (d) (e) (f) (g)
44- EdUcaÇÃo iNfaNTil     
   44.1- creche     
   44.2- Pré-escola     
45- ENSiNo fUNdaMENTal 49.250 9.734 7.035 7.022
46- ENSiNo MÉdio 209.947 70.749 31.724 31.724
47- ENSiNo SUPErior 13.922 1.328 1.073 1.030
48- ENSiNo ProfiSSioNal NÃo iNTEGrado ao ENSiNo rEGUlar 296.643 14.778 9.157 9.157
49- totaL das desPesas cUsteadas coM receitas adicioNais Para FiNaNciaMeNto do eNsiNo 
(44+45+46+47+48) 569.762 96.590 48.990 48.933  

 

ToTal GEral daS dESPESaS coM EdUcaÇÃo
doTaÇÃo 

aTUaliZada

dESPESaS 
EMPENHadaS (até o 

Bimestre)

dESPESaS liQUidadaS 
(até o Bimestre)

dESPESaS PaGaS 
(até o Bimestre)

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoS 

(c) (d) (e) (f) (g)
50- ToTal GEral daS dESPESaS coM EdUcaÇÃo (13+28+49) 4.563.355 1.277.903 1.186.266 1.144.121
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   50.1- despesas correntes 4.273.244 1.254.455 1.171.606 1.129.501
      50.1.1 - Pessoal ativo 3.354.214 968.794 968.783 926.711
      50.1.2 - Pessoal inativo     
      50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 41.339 61 20 20
      50.1.4 -outras despesas correntes 877.690 285.599 202.803 202.770
   50.2- despesas de capital 290.112 23.448 14.660 14.620
      50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 8.060 2.716 1.367 1.367
      50.2.2 -outras despesas de capital 282.052 20.732 13.293 13.253  

 

coNTrolE da diSPoNiBilidadE fiNaNcEira E coNciliaÇÃo BaNcária
fUNdEB Salário EdUcaÇÃo

(ae) (af)
51- diSPoNiBilidadE fiNaNcEira EM 31 dE dEZEMBro dE 2020  28.487 4.019
52- (+) iNGrESSo dE rEcUrSoS aTÉ o BiMESTrE (orçamentário)  975.245 14.765
53- (-) PaGaMENToS EfETUadoS aTÉ o BiMESTrE (orçamentário e restos a pagar)  745.522 9.830
54- (=) diSPoNiBilidadE fiNaNcEira aTÉ o BiMESTrE  258.210 8.953
55- (+) aJUSTES PoSiTiVoS ( rETENÇÕES E oUTroS ValorES EXTraorÇaMENTárioS)  48
56- (-) aJUSTES NEGaTiVoS (oUTroS ValorES EXTraorÇaMENTárioS)   
57- (=) Saldo fiNaNcEiro coNciliado (Saldo Bancário)   258.258   8.953
FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 13/Maio/2021 e Hora de emissão 15h e 56m.
1Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do fUNdEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do fUNdEB.
2limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3art. 25, § 3º, lei 14.113/2020: “até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do 
exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 
6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7Valor inscrito em rPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GoVerNo do estado do ParÁ
reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria

deMoNstratiVo da receita de iMPostos LÍQUida e das desPesas PrÓPrias coM aÇÕes e serViÇos PÚBLicos de saÚde
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

 JaNeiro a aBriL  2021 / BiMestre  MarÇo - aBriL
rrEo – aNEXo 12 (lc n° 141/2012 art.35) r$ Milhares

receitas resULtaNtes de iMPostos e traNsFerÊNcias coNstitUcioNais e LeGais PreVisÃo  iNiciaL
PreVisÃo atUaLiZada

receitas reaLiZadas
até o Bimestre

 %(b/a)x100 
(a) (b)

receita de iMPostos  (i) 16.586.318 16.586.318 5.665.092                                    34,16 
    rec. result.do imp.s/a circ.de Merc.e serv. de transp. interest.e interm.e de comunic.– icMs 14.320.961 14.320.961 4.957.416                                    34,62 
        icMS 14.124.890 14.124.890 4.911.962                                    34,78 
        Multas, Juros de Mora, divida ativa e outros Encargos do icMS 196.070 196.070 45.453                                    23,18 
        adicional de até 2% do icMS destinado ao fundo de combate à Pobreza (adcT, art. 82, §1º)   
    receita result.do imposto de transmissão causa Mortis e doação de Bens e direitos – itcd 38.535 38.535 13.125                                    34,06 
        iTcd 34.445 34.445 12.459                                    36,17 
        Multas, Juros de Mora, dívida ativa e outros Encargos do iTcd 4.090 4.090 666                                    16,29 
    receita resultante do imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores – iPVa 720.595 720.595 241.753                                    33,55 
        iPVa 705.457 705.457 234.974                                    33,31 
        Multas, Juros de Mora, dívida ativa e outros Encargos do iPVa 15.138 15.138 6.779                                    44,78 
    receita result.do imposto s/a renda e Proventos de Qualquer Natureza retido na Fonte – 
irrF 1.506.227 1.506.227 452.798                                    30,06 

receita de traNsFerÊNcias coNstitUcioNais e LeGais (ii) 6.857.773 6.857.773 2.804.631                                    40,90 
    cota-Parte fPE 6.175.607 6.175.607 2.607.074                                    42,22 
    cota-Parte iPi-Exportação 382.166 382.166 197.557                                    51,69 
    compensações financeiras Provenientes de impostos e Transferências constitucionais 300.000 300.000 -                                          -   
        icMS-desoneração - l.c. nº 87/1996 300.000 300.000                                          -   
        outras   
dedUÇÕes de traNsFerÊNcias coNstitUcioNais aos MUNicÍPios (iii) 4.036.079 4.036.079 1.409.701                                    34,93 
    ParcEla do icMS rEPaSSada aoS MUNicÍPioS (25%) 3.580.240 3.580.240 1.239.464                                    34,62 
    ParcEla do iPVa rEPaSSada aoS MUNicÍPioS (50%) 360.298 360.298 120.847                                    33,54 
    ParcEla da coTa-ParTE do iPi-EXPorTaÇÃo rEPaSSada aoS MUNicÍPioS (25%) 95.542 95.542 49.389                                    51,69 
totaL das rec.resULt.de iMPostos e traNFerÊNcias coNstitUcioNais e LeGais-
(iV)=(i)+(ii)-(iii) 19.408.011 19.408.011 7.060.022                                    36,38 

 

desPesas coM aÇÕes e serViÇos PÚBLicos de saÚde (asPs) –  Por sUBFUNÇÃo e 
cateGoria ecoNÔMica 

dotaÇÃo 
iNiciaL

dotaÇÃo 
atUaLiZada

desPesas eMPeNHadas desPesas LiQUidadas desPesas PaGas inscritas 
em restos 

a Pagar não 
Processados

até o 
bimestre %(d/c)x100

até o 
bimestre %(e/c)x100

até o 
bimestre %(f/c)x100

(c) (d) (e) (f) (g)
ateNÇÃo BÁsica  (V) 50.934 50.934 16.293 31,99 12.993 25,51 11.142 21,88 -

     despesas correntes 50.934 50.934 16.293 31,99 12.993 25,51 11.142 21,88
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     despesas de capital       -  

assistÊNcia HosPitaLar e aMBULatoriaL  (Vi) 1.387.172 1.394.395 558.939 40,08 528.061 37,87 527.982 37,86 -
     despesas correntes 1.327.076 1.326.751 543.134 40,94 512.849 38,65 512.770 38,65
     despesas de capital 60.096 67.644 15.805 23,37 15.212 22,49 15.212 22,49
sUPorte ProFiLÁtico e teraPÊUtico  (Vii) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         
ViGiLÂNcia saNitÁria  (Viii) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         
ViGiLÂNcia ePideMioLÓGica  (iX) 5.522 6.022 1.700 28,24 1.257 20,87 1.257 20,87 -
     despesas correntes 5.522 6.022 1.700 28,24 1.257 20,87 1.257 20,87
     despesas de capital     -  -  
aLiMeNtaÇÃo e NUtriÇÃo  (X) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         
oUtras sUBFUNÇÕes (Xi) 1.408.475 1.410.914 400.170 28,36 394.293 27,95 381.543 27,04 -
     despesas correntes 1.407.721 1.410.160 399.914 28,36 394.293 27,96 381.543 27,06
     despesas de capital 754 754 256 33,96  0,00  0,00
totaL (Xii)=(V+Vi+Vii+Viii+iX+X+Xi) 2.852.103 2.862.266 977.103 34,14 936.603 32,72 921.923 32,21 -

 

aPUraÇÃo do cUMPriMeNto do LiMite MÍNiMo Para aPLicaÇÃo eM asPs
desPesas eMPeNHadas desPesas LiQUidadas desPesas PaGas

(d) (e) (f)
total das despesas com asPs (Xiii)=(Xii) 977.103 936.603 921.923
(-) restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem disponibilidade financeira (XiV)   
(-) despesas custeadas com recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em aSPS em Exercícios anteriores (XV)   
(-) despesas custeadas com disponibilidade de caixa Vinculada aos restos a Pagar cancelados (XVi) 3.196 3.196 3.196
(=) VaLor aPLicado eM asPs (XVii)=(Xiii-XiV-XV-XVi) 973.907 933.407 918.726
despesa Mínima a ser aplicada em aSPS (XViii)=(iV) x 12% (lc 141/2012) 847.203
despesa Mínima a ser aplicada em aSPS (XViii)=(iV) x % (constituição Estadual)  
diferença entre o Valor aplicado e a despesa Mínima a ser aplicada (XiX) = (XVii (d ou e) - XViii)1 126.704 86.204 71.524
limite não cumprido (XX) = (XiX) (Quando valor for inferior a zero) -  
PerceNt.da rec.de iMPost.e traNsF.coNstitUc.e LeGais aPLic.eM asPs  (XVii / iV)*100 (mínimo de 12% conf.Lc n° 141/2012 ou % 
da constit.estadual) 13,79 13,22  

 

coNtroLe do VaLor reFereNte ao PerceNtUaL MÍNiMo NÃo cUMPrido eM eXercÍcios aNteriores Para FiNs de 
aPLicaÇÃo dos recUrsos ViNcULados coNForMe artiGos 25 e 26 da Lc 141/2012

LiMite NÃo cUMPrido

saldo inicial  (no 
exercicio atual)     

despesas custeadas no exercício de 
referência saldo Final (não aplicado)1                               

empenhadas Liquidadas Pagas
(h) (i) (j) (k) (l)=(h-(i ou j))

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XXd)    -
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)     
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)     
totaL da diFereNÇa de LiMite NÃo cUMPrido eM eXercÍcios aNteriores (XXi)      

 
eXecUÇÃo de restos a PaGar

eXercÍcio 
do 

eMPeNHo2

 Valor Mínimo para 
aplicação em asPs

 Valor aplicado em 
asPs no exercício                                                  

Valor aplicado além 
do limite mínimo

total inscrito em 
rP no exercício            

rPNP inscritos 
indevidamente 

no exercício 
sem 

disponibilidade 
Financeira

Valor inscrito 
em rP 

considerado 
no Limite

total de 
rP pagos total de rP a pagar                    total de rP cancelados 

ou prescritos                                

diferença entre o valor 
aplicado além do limite e o 

total de rP cancelados                                                       

(m) (n) (o)=(n-m), se < 0, 
então(o)=0 (p) q=(XiVd)

(r)=(p-
(o+q)), 
se<0, 

então(r)=0

(s) (t) (u) (v)=((o+q)-u))

Emp de 2021 
(regra nova) 847.203 933.407 86.204  - -    86.204

Emp de 2020 
(regra nova) 2.178.375 2.805.915 627.540 41.821  - 29.810 8.522 3.488 624.052

Emp de 
2019(regra 
nova)

2.060.648 2.396.538 335.890 18.145  - 17.725 38 382 335.508

Emp de 2018 1.865.815 2.371.845 506.029 12.957  - 12.531 180 245 505.784
Emp de 2017 1.738.543 2.158.735 420.193 72.552   71.942 7 604 419.589
Emp de 2016 1.743.630 2.019.495 275.866 9.185  - 8.340  845 275.020

 

totaL dos restos a PaGar caNceLados oU Prescritos atÉ o FiNaL do eXercÍcio atUaL QUe aFetaraM o cUMPriMeNto do LiMite (XXii) (soma dos saldos negativos da coluna “v”)  

totaL dos restos a PaGar caNc.oU Prescr.atÉ o FiNaL do eXerc.aNterior QUe aFetaraM o cUMPriMeNto do LiMite (XXiii) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)  

totaL dos restos a PaGar caNceLados oU Prescritos No eXercÍcio atUaL QUe aFetaraM o cUMPriMeNto do LiMite (XXiV) = (XXii - XXiii) (artigo 24 § 1º e 2º da Lc 141/2012) -
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coNtroLe de restos a PaGar caNceLados oU Prescritos coNsiderados Para FiNs de aPLicaÇÃo da disPoNiBiLidade 
de caiXa coNForMe artiGo 24§ 1º e 2º da Lc 141/2012

restos a PaGar caNceLados oU Prescritos

saldo inicial
despesas custeadas no exercício de 

referência saldo Final (não aplicado)1

empenhadas     Liquidadas Pagas
(w) (x)              (y) (z) (aa)=(w-(x ou y))

 restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXiV) -   
 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício 
anterior)    

 Restos a pagar canc.ou prescr.em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do 
exercício anterior)      

totaL de restos a PaGar caNceLados oU Prescritos a coMPeNsar (XXViii) - - - -  
 

receitas adicioNais Para o FiNaNciaMeNto da saÚde NÃo coMPUtadas No cÁLcULo do 
MÍNiMo PreVisÃo iNiciaL

PreVisÃo atUaLiZada                
receitas reaLiZadas

até o Bimestre 
% (b/a)x100 

(a) (b)
rEcEiTaS dE TraNSfErÊNciaS Para a SaÚdE  (XXiX) 1.430.013 1.430.013 482.785                                    33,76 
     Proveniente da União 1.430.013 1.430.013 482.785                                    33,76 
     Proveniente dos Estados    
     Proveniente dos Municípios    
rEcEiTa dE oPEraÇÕES dE crÉdiTo iNTErNaS E EXTErNaS ViNcUladaS a SaÚdE (XXX)    
oUTraS rEcEiTaS (XXXi) 7.117 7.117 1.325                                    18,62 
totaL de receitas adicioNais Para FiNaNciaMeNto da saÚde (XXXii) = 
(XXiX+XXX+XXXi) 1.437.130 1.437.130 484.111                                    33,69 

 
desPesas coM saÚde NÃo coMPUtadas No cÁLcULo do MÍNiMo

desPesas coM saUde Por sUBFUNÇÕes e cateGoria ecoNÔMica NÃo coMPUtadas No 
cÁLcULo do MÍNiMo

dotaÇÃo 
iNiciaL

dotaÇÃo 
atUaLiZada         

desPesas eMPeNHadas desPesas LiQUidadas desPesas PaGas inscritas 
em restos 

a Pagar não 
Processados 

até o 
bimestre % (d/c)x100 

até o 
bimestre % (e/c)x100

até o 
bimestre % (f/c)x100

(c) (d)  (e) (f) (g)
ateNÇÃo BÁsica (XXXiii) 81 17.685 10.016 56,64 9.811 55,48 9.811 55,48 -
     despesas correntes 81 17.685 10.016 56,64 9.811 55,48 9.811 55,48
     despesas de capital         
assistÊNcia HosPitaLar e aMBULatoriaL  (XXXiV) 500.421 855.799 248.576 29,05 201.348 23,53 201.225 23,51 -
     despesas correntes 444.493 735.609 228.219 31,02 196.808 26,75 196.725 26,74
     despesas de capital 55.928 120.191 20.358 16,94 4.540 3,78 4.499 3,74
sUPorte ProFiLÁtico e teraPÊUtico (XXXV) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         
ViGiLÂNcia saNitÁria (XXXVi) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         
ViGiLÂNcia ePideMioLÓGica (XXXVii) 32.632 46.447 6.241 13,44 4.041 8,70 4.022 8,66
     despesas correntes 28.705 38.021 5.323 14,00 4.041 10,63 4.022 10,58
     despesas de capital 3.927 8.426 918 10,89  0,00  0,00
aLiMeNtaÇÃo e NUtriÇÃo (XXXViii) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         
oUtras sUBFUNÇÕes (XXXiX) 82.320 102.767 33.662 32,76 30.852 30,02 30.772 29,94 -
     despesas correntes 80.240 98.584 31.569 32,02 30.679 31,12 30.599 31,04
     despesas de capital 2.080 4.183 2.093 50,03 173 4,13 173 4,13
tot.das desP.NÃo coMP.No cÁLc.do MÍN.
(XL)=(XXXiii+XXXiV+XXXV+XXXVi+XXXVii+XXXViii+XXXiX) 615.454 1.022.698 298.495 131,87 246.052 117,73 245.830 117,59  

 

desPesas totais coM saÚde eXecUtadas coM coM recUrsos PrÓPrios e coM recUrsos 
traNsFeridos de oUtros eNtes

dotaÇÃo 
iNiciaL

dotaÇÃo 
atUaLiZada         

desPesas eMPeNHadas desPesas LiQUidadas desPesas PaGas inscritas 
em restos 

a Pagar não 
Processados  

até o 
bimestre % (d/c)x100

até o 
bimestre % (e/c)x100

até o 
bimestre % (f/c) x 

100
 (c) (d) (e) (f) (g)

aTENÇÃo BáSica (Xli) = (V + XXXiii) 51.015 68.618 26.309 38,34 22.803 33,23 20.953 30,54 -
aSSiSTÊNcia HoSPiTalar E aMBUlaTorial (Xlii) = (Vi + XXXiV) 1.887.593 2.250.195 807.516 35,89 729.409 32,42 729.206 32,41 -
SUPorTE ProfiláTico E TEraPÊUTico (Xliii) = (Vii + XXXV) - - -  -  -  -
ViGilÂNcia SaNiTária (XliV) = (Viii + XXXVi) - - -  -  -  -
ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica (XlV) = (XiX + XXXVii) 38.154 52.469 7.941 15,14 5.298 10,10 5.279 10,06  
aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo  (XlVi) = (X + XXXViii) - - -  -  -  -
oUTraS SUBfUNÇÕES (XlVii) = (Xi + XXXiX) 1.490.794 1.513.682 433.833 28,66 425.145 28,09 412.314 27,24 -
totaL das desPesas coM saÚde (XLViii) = (Xii +XL) 3.467.557 3.884.964 1.275.599 166,01 1.182.655 150,45 1.167.753 149,80  
(-) despesas executadas c/recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3          

totaL das desPesas eXecUtadas coM recUrsos PrÓPrios (XLiX) 3.467.557 3.884.964 1.275.599           166,01 1.182.655             
150,45 1.167.753       149,80  

FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 12/Mai/2021 e Hora de emissão 13h e 32m.

Notas:
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1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). a partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar 
processados e não processados (regra nova).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GoVerNo do estado do ParÁ 
 deMoNstratiVo siMPLiFicado do reLatÓrio resUMido da eXecUÇÃo orÇaMeNtÁria  

 orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL 
 JaNeiro a aBriL de 2021 / BiMestre MarÇo - aBriL 

rrEo - anexo 14 (lrf, art. 48)  r$ Milhares 
 BaLaNÇo orÇaMeNtÁrio  até o bimestre 

 rEcEiTaS     
 Previsão inicial  31.079.339
 Previsão atualizada  31.079.339
 receitas realizadas   10.630.642
 Déficit Orçamentário  
 Saldos de Exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  2.384.345

 dESPESaS  
 dotação inicial  30.579.339
 dotação atualizada  32.963.684
 despesas Empenhadas  9.704.663
 despesas liquidadas  9.203.562
 despesas Pagas  8.881.306
 Superavit orçamentário    1.427.080

 desPesas Por FUNÇÃo / sUBFUNÇÃo até o bimestre
 despesas Empenhadas  9.704.663
 despesas liquidadas    9.203.562

 receita correNte LÍQUida - rcL  até o bimestre
 receita corrente líquida    25.181.260
 receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de Endividamento  25.176.270
 receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com Pessoal    24.966.358

 
 receitas e desPesas do reGiMe de PreVidÊNcia dos serVidores até o bimestre

regime Próprio de Previdência dos servidores - PLaNo PreVideNciÁrio     
 receitas Previdenciárias realizada  91.312

      despesas Previdenciárias Empenhadas  16.726
 despesas Previdenciárias liquidadas   16.726

 resultado Previdenciário   74.586

regime Próprio de Previdência dos servidores - PLaNo FiNaNceiro  

 receitas Previdenciárias realizadas   665.152

     despesas Previdenciárias Empenhadas  954.784
 despesas Previdenciárias liquidadas   954.505
 resultado Previdenciário   (289.354)

 

 resULtados NoMiNaL e PriMÁrio 

 Meta Fixada no anexo 
de Metas Fiscais 

da Ldo 

 resultado apurado até o 
bimestre   % em relação à Meta 

 (a)  (b)  (b/a) 
 resultado Primário  - acima da linha 1.875 1.338.268  71.371
 resultado Nominal - acima da linha (1.625.256) 1.327.209                 (81,66)

 

 restos a PaGar Por Poder e MiNistÉrio PÚBLico  inscrição  cancelamento até o 
bimestre 

 Pagamento até o 
Bimestre  saldo a pagar 

 restos a PaGar Processados 432.786 19.294 367.294 46.198
 Poder Executivo 409.528 19.254 350.009 40.266
 Poder legislativo 2.369 4 2.342 22
 Poder Judiciário 20.218 36 14.419 5.763
 Ministério Público 550  402 148

             defensoria Pública 121  121
 restos a PaGar NÃo-Processados 76.755 16.569 38.568 21.618

 Poder Executivo 72.449 16.231 34.601 21.616
 Poder legislativo 4.306 337 3.967 2
 Poder Judiciário    
 Ministério Público    

             defensoria Pública    

 totaL 509.541 35.863 405.862 67.816
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 desPesas coM aÇÕes tÍPicas de MaNUteNÇÃo e deseNVoLViMeNto do eNsiNo  Valor apurado até  o 
bimestre 

 Limites constitucionais anuais 
 % Mínimo a aplicar no 

exercício  % aplicado até o bimestre 

 Mínimo anual de 25% das receitas de impostos na Manutenção e desenvolvimento do Ens 1.580.079 25%                  22,37 
 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 691.189  70%                  70,87 
 Percentual de 50% da complementação da União ao fUNdEB (VaaT) na Educação infantil    50%                       -   
 Mínimo de 15% da complementação da União ao fUNdEB (VaaT) em despesas de capital   15%                       -   

 
 receitas de oPeraÇÕes de crÉdito e desPesas de caPitaL  Valor apurado até o bimestre  saldo Não realizado 

 receita de operação de crédito     
 despesa de capital líquida     

 
 ProJeÇÃo atUariaL dos reGiMes de PreVidÊNcia  exercício  10º exercício  20º exercício  35º exercício 

Plano Previdenciário     
 receitas Previdenciárias      
 despesas Previdenciárias      
 resultado Previdenciário     

Plano Financeiro     
 receitas Previdenciárias      
 despesas Previdenciárias      
 resultado Previdenciário     

 receita da aLieNaÇÃo de atiVos e aPLicaÇÃo dos recUrsos  Valor apurado até o bimestre  saldo a realizar 
 receitas da alienação de ativos     
 aplicação dos recursos da alienação de ativos     

 

 desPesas coM aÇÕes e serViÇos PÚBLicos de saÚde  Valor apurado até  o 
bimestre 

 Limite constitucional anual 
 % Mínimo a aplicar no 

exercício  % aplicado até o bimestre 

despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 933.407 12%                  13,22 
 

 desPesas de carÁter coNtiNUado deriVadas de PPP  VaLor aPUrado No eXercÍcio correNte 
Total das despesas consideradas para o limite / rcl (%)                         -   

foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 19/Maio/2021 e  Hora de emissão 11h e 24m.

eXPosiÇÃo de MotiVos – e.M. Nº 002 / 2021 – seFa
BeLÉM (Pa), 20 de Maio de 2021

Excelentíssimo Senhor Governador de Estado,
1. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, concernente às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será emitido, pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no seu artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, 
assinado pelo respectivo Chefe e pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras autoridades 
que vierem a ser definida por ato próprio de cada Poder ou Órgão.
2. o relatório de Gestão fiscal, consoante determina a supracitada lei de responsabilidade fiscal, deve conter informações relativas aos demonstrativos: 
da despesa com pessoal, da dívida consolidada, das garantias e contragarantias de valores, das operações de crédito e simplificado, devendo, no último 
quadrimestre, ser acrescido do demonstrativo referente à disponibilidade de caixa em trinta e um de dezembro e dos restos a Pagar.
3. as demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos, no âmbito 
da Secretaria de Estado da fazenda.
4. Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento àquela determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio cons-
titucional da publicidade, submeto a Vossa Excelência o relatório de Gestão fiscal do Poder Executivo Estadual, em anexo, referente ao 1º quadrimestre 
de 2021 (janeiro a abril), período de referência janeiro a abril.
respeitosamente,
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

GoVerNo do estado do ParÁ - Poder eXecUtiVo
reLatÓrio de GestÃo FiscaL

deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL 
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

Maio/2020 a aBriL/2021
rGf - aNEXo 1 (lrf, art. 55, inciso i, alínea “a”) r$ Milhares

dESPESa coM PESSoal

dESPESaS EXEcUTadaS
(Últimos 12 meses)

liQUidadaS
iNScriTaS EM rES-
ToS a PaGar NÃo 

ProcESSadoSmai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21
ToTal 

(ÚlTiMoS 12 
MESES)

            ( a ) ( b )
dESPESa BrUTa coM PESSoal  (i) 966.615 1.115.588 975.326 991.373 992.638 1.200.155 1.528.709 1.077.626 973.740 965.244 964.223 968.163 12.719.400  

    Pessoal ativo 673.326 676.708 678.682 686.812 678.221 883.907 1.050.831 758.329 669.463 652.362 651.086 650.654 8.710.381  
      Vencimentos, Vantagens e outras despesas 

Variáveis 543.041 545.469 545.068 553.828 544.393 783.714 849.503 530.078 573.382 551.246 549.908 549.704 7.119.333  

      obrigações Patronais 130.285 131.239 133.614 132.985 131.928 99.980 201.125 228.058 96.081 101.116 101.178 100.950 1.588.538  
      Benefícios Previdenciários²     1.900 213 204 193     2.510  

    Pessoal inativo e Pensionistas 293.289 438.880 296.645 304.561 314.418 316.248 477.877 319.297 304.278 312.883 313.137 317.509 4.009.020  
      aposentadorias, reserva e reformas 246.269 367.690 249.486 257.251 266.327 269.260 406.039 272.574 252.940 261.131 261.175 264.982 3.375.124  

      Pensões 47.020 71.190 47.159 47.310 47.935 46.972 71.822 46.707 51.338 51.751 51.961 52.527 633.692  
      outros Benefícios Previdenciários³ - - - - 156 16 16 16     204  
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    outras desp.de pessoal decorrentes de contr.
de terceirização (§ 1º do art. 18 da lrf)             -  

    despesa com Pessoal não Executada orça-
mentariamente               

dESPESaS NÃo coMPUTadaS (§ 1º do art. 19 
da lrf)  (ii) 304.571 449.876 305.470 314.760 322.225 290.194 360.267 268.630 257.843 215.956 148.617 148.408 3.386.817  

indenizações por demissão e incentivos à 
demissão Voluntária 28 55 147 114 64 149 88 75 -  41 56 817  

decorrentes de decisão Judicial de período 
anterior ao da apuração 18.812 21.231 16.940 23.334 23.014 33.788 35.995 48.532 13.813 22.571 21.578 21.058 300.666  

despesas de Exercícios anteriores de período 
anterior ao da apuração 83 209 646 121 429 2.173 616 2.931 1.275 3.608 1.218 995 14.305  

inativos e Pensionistas com recursos Vinculados 285.648 428.381 287.737 291.191 298.718 254.084 323.568 217.093 242.755 189.777 125.779 126.299 3.071.029  
dESPESa lÍQUida coM PESSoal (iii) = (i - ii) 662.044 665.712 669.856 676.613 670.413 909.961 1.168.441 808.996 715.897 749.288 815.606 819.755 9.332.583  

aPUraÇÃo do cUMPriMENTo do liMiTE lEGal     Valor % SoBrE a rcl aJUSTada
rEcEiTa corrENTE lÍQUida - rcl (iV)     25.181.260  

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a, § 
1º, da cf) (V)¹   4.990  

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 
16 da cf) (Vi)¹   209.912  

rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES da dESPESa coM PESSoal (Vii) = (iV - V - 
Vi) 24.966.358  

dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = 
(iii a + iii b)     9.332.583 37,38

liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 
20 da lrf)     12.133.650 48,60

liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x iX) (parágra-
fo único do art. 22 da lrf)     11.526.968 46,17

liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x iX) (inciso ii 
do §1º do art. 59 da lrf)     10.920.285 43,74

FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data da Emissão 13/Maio/2021 e hora de emissão 
08h e 31m

Notas: 
¹informação disponível no Portal do Tesouro Nacional na internet, na página https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais, na opção “7 - Emendas Parla-

mentares individuais e de Bancada” nos tópicos “demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares individuais” e “demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares de Bancada”.
²No mês de Setembro/2020, na linha de Benefícios Previdenciários foi acrescentado o valor de r$ 1.695.456,13 referente aos mesês de Janeiro a agosto de 2020.

³ até o mês de agosto/2020, os valores referente a outros Benefícios Previdenciários (r$ 139.644,96), estavam sendo apurados junto com aposentadoria, reservas e reformas. No mês de Setembro/2020 foi ajustado este valor de r$ 139.644,96, 
excluindo-se de aposentadorias, reserva e reformas e incluindo-se em outros Benefícios Previdenciários.

 Paulo roberto Paiva de oliveira 
 diretor de Gestão contábil e fiscal 

 rené de oliveira e Sousa Júnior José rubens Barreiros de leão
 Secretário de Estado da fazenda auditor Geral do Estado

GoVerNo do estado do ParÁ 
 reLatÓrio de GestÃo FiscaL 

  deMoNstratiVo da dÍVida coNsoLidada LÍQUida 
 orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL 

 JaNeiro a aBriL/2021 
  rGf - aNEXo 2 (lrf, art. 55, inciso i, alínea “b”)  r$ Milhares  

 dÍVida coNsoLidada   saLdo do eXercÍcio 
aNterior 

 saLdo do eXercÍcio de  2021 

 até o 1º Quadrimestre  até o 2º Quadrimestre  até o 3º Quadrimestre 

 dÍVida coNsoLidada - dc (i) 5.370.760 5.487.935                         -                             -   
     dívida Mobiliária    
     dívida contratual 5.054.708 5.072.787                         -                             -   
         empréstimos 3.844.455 3.883.342                         -                             -   
             internos 2.123.128 2.082.375  
             Externos 1.721.327 1.800.968  
         reestruturação da dívida de estados e Municípios 1.006.055 992.711  
         Financiamentos    
             internos    
             Externos    
         Parcelamento e renegociação de dívidas 204.198 196.734                         -                             -   
             de Tributos 111.809 106.297  
             de contribuições Previdenciárias 92.195 90.259  
             de demais contribuições Sociais    
             do fGTS 193 178  
             Com Instituição Não financeira    
         demais dívidas contratuais    
     Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos    
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     outras dívidas¹ 316.052 415.148  
 dedUÇÕes (ii) 4.843.964 6.518.237                         -                             -   
     disponibilidade de caixa 4.577.467 6.267.468                         -                             -   
         disponibilidade de caixa Bruta 4.909.191 6.308.864  
         (-) restos a Pagar Processados 331.724 41.396  
     demais Haveres Financeiros 266.497 250.769   
 dÍVida coNsoLidada LÍQUida (dcL) (iii) = (i - ii) 526.796 (1.030.302)                         -                             -   
 receita correNte LÍQUida - rcL (iV) 24.196.557 25.181.260   

 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a, § 1º, da cf)  (V) 21.790 4.990   

 receita correNte LÍQUida aJUstada Para cÁLcULo dos LiMites de eNdiVidaMeNto (Vi) = (iV - V) 24.174.767 25.176.270                         -                             -   

 % da dc sobre a rcL aJUstada (i/Vi)             22,22                 21,80   
 % da dcL sobre a rcL aJUstada (iii/Vi)               2,18                  (4,09)   
 LiMite deFiNido Por resoLUÇÃo do seNado FederaL - 200% 48.349.534 50.352.540                         -                             -   
 LiMite de aLerta (inciso iii do § 1º do art. 59 da LrF) - 90% 43.514.580 45.317.286                         -                             -   

    

 oUtros VaLores NÃo iNteGraNtes da dc  saLdo do eXercÍcio 
aNterior 

 saLdo do eXercÍcio de  20201 

 até o 1º Quadrimestre  até o 2º Quadrimestre  até o 3º Quadrimestre 

 PrEcaTÓrioS aNTEriorES a 05/05/2000     
 PrEcaTÓrioS PoSTEriorES a 05/05/2000 (Não incluídos na dc) 132.000 101.925   
 PaSSiVo aTUarial 1.001.049 1.001.049   
 iNSUficiÊNcia fiNaNcEira     
 dEPÓSiToS E coNSiGNaÇÕES SEM coNTraParTida 322.036 463.400   
 rP NÃo-ProcESSadoS  74.386 19.871   
 aNTEciPaÇÕES dE rEcEiTa orÇaMENTária – aro     
 dÍVida coNTraTUal dE PPP     
 aProPriaÇÃo dE dEPÓSiToS JUdiciaiS¹ 355.824 379.684   
 foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 19/Mai/2021 e Hora de emissão 10:01h. 
 Notas: 

¹as referidas linhas evidenciam os valores decorrentes dos depósitos judiciais conforme disposto na lei Estadual nº 8.312/2015, que regulamenta a lei complementar federal nº 151/2015, e seguindo orientação prevista no Mdf (STN) 11ª Edição e 
entendimento técnico do TcE/Pa. os valores  de depósitos judiciais em que o Estado faz parte da lide judical foram informados no quadro “outros Valores não integrantes da dc”, na linha “apropriação de depósitos Judiciais”. Já os que o Estado não faz 
parte da lide foram informados no quadro “dívida consolidada”, na linha “outras dívidas”.  

  Paulo roberto Paiva de oliveira 
 diretor de Gestão contábil e fiscal  

 rené de oliveira e Sousa Júnior  José rubens Barreiros de leão 
 Secretário de Estado da fazenda  auditor Geral do Estado 

GoVerNo do estado do Pará
reLatÓrio de GestÃo FiscaL

deMoNstratiVo das GaraNtias e coNtraGaraNtias de VaLores
orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

JaNeiro a aBriL/ 2021
 rGf - aNEXo 3 (lrf, art. 55, inciso i, alínea “c” e art. 40, § 1º) r$ Milhares

GaraNtias coNcedidas saLdo do eXercÍcio 
aNterior

saLdos do eXercÍcio de 2021

até o 1º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 3º Quadrimestre

aos estados (i) 0,00 0,00   
   Em operações de crédito Externas     
   Em operações de crédito internas     
aos MUNicÍPios (ii) 0,00 0,00   
   Em operações de crédito Externas     
   Em operações de crédito internas     
Às eNtidades coNtroLadas (iii) 111.137 98.741   
   Em operações de crédito Externas     
   Em operações de crédito internas 111.137 98.741   
Por Meio de FUNdos e ProGraMas (iV)     
totaL GaraNtias coNcedidas (V) = (i + ii + iii + iV) 111.137 98.741   
receita correNte LÍQUida - rcL (Vi) 24.196.557 25.181.260   

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais  (art. 166-a, § 1º,  da cf)  (Vii) 21.790 4.990   

receita correNte LÍQUida aJUstada Para cÁLcULo dos LiMites de eNdiVidaMeNto (Viii) = (Vi - Vii) 24.174.767 25.176.270   

% do totaL das GaraNtias sobre a rcL aJUstada (V/Viii)                 0,46                    0,39   
LiMite deFiNido Por resoLUÇÃo do seNado FederaL - 22,00% 5.318.449 5.538.779   
LiMite de aLerta (inciso iii do §1º do art. 59 da LrF) - 90% 4.786.604 4.984.901   
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coNtraGaraNtias receBidas saLdo do eXercÍcio 
aNterior

saLdos do eXercÍcio de 2021
até o 1º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 3º Quadrimestre

dos estados (iX)     
    Em Garantia às operações de crédito Externas     
    Em Garantia às operações de crédito internas     
dos MUNicÍPios (X)     
    Em Garantia às operações de crédito Externas     
    Em Garantia às operações de crédito internas     
das eNtidades coNtroLadas (Xi)     
    Em Garantia às operações de crédito Externas     
    Em Garantia às operações de crédito internas     
eM GaraNtias Por Meio de FUNdos e ProGraMas (Xii)     
totaL coNtraGaraNtias receBidas (Xiii) = (iX + X + Xi + Xii)     
Medidas corretiVas:
FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 19/Mai/2021 e Hora de emissão  10:04h. 

  Paulo roberto Paiva de oliveira 
diretor de Gestão contábil e fiscal 

 rené de oliveira e Sousa Júnior  José rubens Barreiros de leão 
 Secretário de Estado da fazenda auditor Geral do Estado

GoVerNo do estado do ParÁ 
 reLatÓrio de GestÃo FiscaL 

 deMoNstratiVo das oPeraÇÕes de crÉdito 
 orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL 

 JaNeiro  a aBriL / 2021 
rGf - aNEXo 4 (lrf, art. 55, inciso i, alínea “d” e inciso iii alínea “c”)   r$ Milhares 

 oPeraÇÕes de crÉdito 
 VaLor reaLiZado 

 No Quadrimestre de referência 
 até o Quadrimestre de referência  

 (a) 
     Mobiliária                       -                          -   
         interna  
         Externa  
     contratual 115.487 115.487
         interna 36.189 36.189
            Empréstimos 36.189 36.189
            aquisição financiada de Bens e arrendamento Mercantil financeiro  
            antecipação de receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços  
            Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  
            Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  
         externa 79.298 79.298
            Empréstimos 79.298 79.298
            aquisição financiada de Bens e arrendamento Mercantil financeiro  
           antecipações de receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços   
           Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   
           Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)   
 totaL (iii) 115.487 115.487

 aPUraÇÃo do cUMPriMeNto dos LiMites  VaLor  % soBre a rcL 
 receita correNte LÍQUida – rcL (iV) 25.181.260  - 
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais  (§ 1º, art. 166-a da cf)  (V) 4.990  - 
receita correNte LÍQUida aJUstada Para cÁLcULo dos LiMites de eNdiVidaMeNto (Vi)=(iV-V) 25.176.270  - 
oPeraÇÕes Vedadas (Vii)   
totaL coNsiderado Para FiNs da aPUraÇÃo do cUMPriMeNto do LiMite (Viii)=(iiia+Vii-ia-iia) 115.487                    0,46 
LiMite GeraL deFiNido Por resoLUÇÃo do seNado FederaL Para as oPeraÇÕes de crÉdito iNterNas e eXterNas 4.028.203                   16,00 
LiMite de aLerta (inciso iii do §1º do art. 59 da LrF)-90% 3.625.383                   14,40 
oPeraÇÕes de crÉdito Por aNteciPaÇÃo da receita orÇaMeNtÁria                         -   
LiMite deFiNido Por resoLUÇÃo do seNado FederaL Para as oPeraÇÕes de crÉdito Por aNteciPaÇÃo da receita orÇaMeNtÁria 1.762.339                    7,00 

 oUtras oPeraÇÕes QUe iNteGraM a dÍVida coNsoLidada 
 VaLor reaLiZado 

 No Quadrimestre de referência 
 até o Quadrimestre de referência  

 (a) 
  Parcelamentos de dívidas  
          Tributos  
          contribuições Previdenciárias  
          fGTS  
     operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas   
 foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 19/Mai/2021 e Hora de emissão 10:04hs. 

  Paulo roberto Paiva de oliveira 
    diretor de Gestão contábil e fiscal  

                               rené de oliveira e Sousa Júnior  José rubens Barreiros de leão 

                              Secretário de Estado da fazenda  auditor Geral do Estado 
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GoVerNo do estado do ParÁ - Poder eXecUtiVo

reLatÓrio de GestÃo FiscaL

deMoNstratiVo siMPLiFicado do reLatÓrio de GestÃo FiscaL

orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

atÉ o 1º QUadriMestre de 2021

 rGf - aNEXo 6 (lrf, art. 48) r$ Milhares

receita correNte LÍQUida VaLor atÉ o QUadriMestre/seMestre

receita corrente líquida 25.181.260

receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de Endividamento 25.176.270

receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com Pessoal 24.966.358

 

desPesa coM PessoaL VaLor % soBre a rcL aJUstada

despesa Total com Pessoal - dTP 9.332.583 37,38

limite Máximo (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) -48,60% 12.133.650 48,60

limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da lrf) -46,17% 11.526.968 46,17

limite de alerta (inciso ii do §1º do art. 59 da lrf) - 43,74% 10.920.285 43,74

dÍVida coNsoLidada 
VaLor atÉ o 

QUadriMestre de 
reFerÊNcia

% soBre a rcL aJUstada

dívida consolidada líquida (1.030.302) -4,09

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 50.352.540 200,00

GaraNtias de VaLores
VaLor atÉ o 

QUadriMestre de 
reFerÊNcia

% soBre a rcL aJUstada

Total das Garantias concedidas 98.741 0,39

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 5.538.779 22,00

oPeraÇÕes de crÉdito VaLor % soBre a rcL aJUstada

operações de crédito internas e Externas 115.487 0,46

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 4.028.203 16,00

operações de crédito por antecipação da receita   

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.762.339 7,00

restos a PaGar

restos a PaGar 
eMPeNHados e NÃo 

LiQUidados do 
eXercÍcio

disPoNiBiLidade de caiXa 
LÍQUida (aPÓs a iNscriÇÃo 

eM restos a PaGar NÃo 
Processados do eXercÍcio)

Valor Total   

FoNte: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 19/maio/2021 e Hora de emissão 10h e 18m.   

  Paulo roberto Paiva de oliveira 

    diretor de Gestão contábil e fiscal  

                               rené de oliveira e Sousa Júnior  José rubens Barreiros de leão 

                              Secretário de Estado da fazenda  auditor Geral do Estado 

Protocolo: 660382
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 066/2021
objeto: Prestação de serviços técnicos de avaliação de imóveis, análise de 
Viabilidade Técnica de Empreendimentos e Unidades isoladas e relatório 
de Medição de obra de Empreendimentos e Unidades isoladas, avaliação 
de Unidades de Empreendimento imobiliário (laudão) e avaliação de imó-
veis retomados.
Valor Total Estimado do credenciamento: r$ 1.012.433,90 (um milhão, 
doze mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos)
data de assinatura: 17.05.2021
Vigência: 17.05.2021 a 16.05.2022
credenciamento Nº: 004/2019
contratado: TaVarES BarBoSa ENGENHaria SociEdadE UNiPESSoal lTda
Endereço: rodovia augusto Montenegro, nº 3600, cond. Park Ville Bairro: 
Parque Guajará
cEP: 66.821-000 Belém/Pa
Telefone: (91) 98035-6858
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 660023

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 77 – GaBiNete/sesPa, de 17 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria, o teor da cláusula Quinta 
do Termo de convênio nº. 03/2021, celebrado com a Universidade federal 
oeste do Pará- UfoPa e a fundação de integração amazônia- fiaM, tendo 
como objeto a “implantação em parceria com a UfoPa, do laboratório 
de Biologia Molecular - laBiMol, para diagnóstico do SarS-cov-2 na re-
gião oeste do Pará município de Santarém-Pa”, e os autos do processo nº 
2021/19707;
rESolVE:
designar a servidora Natacha Batista Santos, matrícula 5958130/1, lo-
tada no doaSGE/SESPa, e José olivá apolinário Segundo, matrícula nº 
57209140, lotado na URE 9º CRS, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
a execução do objeto do convênio supracitado, mediante a elaboração de 
relatórios de acompanhamento de execução física do objeto do convênio 
e emissão de laudo conclusivo nos termos do art. 1º da resolução nº 
13.989/95 do Tribunal de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – rÔMUlo 
rodoValHo GoMES

Protocolo: 659954
Portaria Nº 507 de 20 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2019/337424 – 2019/346031.
coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 27/2021 de 19 de maio de 2021, 
a qual solicita a publicação de portaria prorrogação, para que se concluam 
as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura possíveis furto no Programa Viva Mais, nos 
termos do art. 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 659801
Portaria N° 0353 de 21 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,

E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/470720.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora Mara criSTiaNY rodriGUES SPiNola, matrícula 
nº 5897274/1, lotada no 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo TÉcNica dE cENTro rE-
GioNal/ daS-3, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021, em substituição 
a titular iGlEa THaiaNa SilVa foNTiNEllES, matrícula nº 57207915/3, 
que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
PorTaria N° 0354 dE 24 dE Maio dE 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/542171.
r E S o l V E:
cESSar, os efeitos da PorTaria Nº 0423 de 05/08/2020, publicada no 
doE n° 34.304 de 07/08/2020, que designou a servidora ilMa do Socor-
ro PErEira MarQUES, matrícula nº 54194084/1, para responder pelo 
cargo de assistente de Unidade de referência Especializada – 1º crS/
UrE Marcelo cândia, sem ônus para a administração Pública, até ulterior 
deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
24.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 660332
Portaria N° 349 de 19 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/529037.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 17.05.2021, o contrato administrativo da servidora 
SirlEY coSTa dE BarroS, matrícula nº 5958040/1, cargo de ENfErMEi-
ro, lotada na dirEToria TÉcNica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
19.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 660165
Portaria N.º 501 de 17 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 692 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogado pela Portaria n.º 960 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
092 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 392 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 180/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/05/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2017/267725 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
MYRIAN WANESSA MORAES DE SOUZA matrícula n° 5830370/3 e SOLAN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes, flávio Henrique leonardi franco, matrícula n° 57191242/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 17 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 660209
Portaria Nº 512 de 21 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2013/445646.
coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 29/2021 de 21 de maio de 2021, 
a qual solicita a publicação de portaria prorrogação, para que se concluam 
as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii -Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
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retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 21 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 660218
Portaria N.º 513 de 20 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 669 de 04 de novembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; 
prorrogação pela Portaria 69 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 
34.468 de 22/01/2021 e redesignada pela PorTaria Nº 370, de 16 de 
março de 2021, publicada no d.o.E. 34.523, de 18/03/2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar constante nos autos do Memo 
nº 186/2021;
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/05/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2018/183436 e anexos, composta pelos servi-
dores: fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco, matrícula n° 57191242/1, 
SOLANGE DA COSTA PEDROZA, matrícula n° 57197565/1 e MYRIAN WA-
NESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com os 
suplentes irany do Socorro oliveira da Silva, matrícula nº 54189539/1, 
José Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro 
Telles lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, 
apurar as irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo 
se observando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 660202
Portaria N.º 493 de 17 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 685 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogado pela Portaria n.º 953 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
84 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 411 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 172/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 17/03/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/458225, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique Cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 17 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 660205
Portaria N° 0526 de 24 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/540764.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora EliSlENE MoNiKE liMa dE oliVEira, cargo aGEN-
TE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 54193551/1, da diViSÃo dE coMUNi-
caÇÃo para a diViSÃo dE coMPraS E PaTriMÔNio.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
24.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 660195
Portaria Nº 508 de 21 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2016/178902.
coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 28/2021 de 19 de maio de 2021, 
a qual solicita a publicação de portaria prorrogação, para que se concluam 
as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.

ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 21 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 660235
Portaria Nº 510, de 21 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2020/1038061; 
rESolVE :
i – instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e SilVia rEGiNa SilVa PiNTo, Nutricionis-
ta - matrícula nº 57197538-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços pela em-
presa ProJEBEl SErViÇo E coMÉrcio lTda, sem cobertura contratual.
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.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 21 dE Maio dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 660225

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: EVERTON LUIS FREITAS WANZELER
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 25.05.2021/20.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Maria do rEMEdio rodriGUES doS SaNToS
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 21.05.2021/16.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: fraNciSco HElEiSSoN cUNHa XaViEr
cargo do Servidor: MÉdico PSiQUiaTria
Vigência: 24.05.2021/19.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GracE KEllY doS SaNToS GUiMaraES
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 24.05.2021/19.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JUdá araUJo fErrEira BElarMiNo
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 26.05.2021/21.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: DAYVSON WALLYSON MOURA GONÇALVES
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 26.05.2021/21.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: arlEN MarTiNS BraGa
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 26.05.2021/21.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: WESLEN HENRIQUES DE SOUZA OLIVEIRA
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 26.05.2021/21.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 660150

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 118 de 25 de maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013 e os termos da cláusula quarta do TEd 07/2019 e processo 
2019/457048.
R E S O L V E: 1-REVOGAR a nomeação do servidor fiscal José Maria 
Martins de Souza- devido a sua aposentadoria,  nomeado através do ter-
mo de Execução Descentralizada nº 07/2019 - cláusula quarta- Da fisca-
lização; 2-dESiGNar os servidores cursino da Silva lobato filho - Mat. 
57223215/2 e renata Teixeira de carvalho Silva - Mat 3328473/3 lotados 
no DESAM para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do 
Termo de Execução descentralizada nº 07/2019.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 659833
Portaria Nº 117  de 25 Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e; coNSidEraNdo a 
obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e os autos do Processo nº 2020/348004 referente ao 
contrato nº 80/2020 (corrEioS) e o processo n° 2021/515014 ;
r E S o l V E: designar os servidores aNildo SoUSa, Matricula: 
54191839/1, lotação: dEaf e caMila oliVEira GUiMarÃES, Matricula: 
5418944/2, Lotação: DEAF, para acompanhar, controlar e fiscalizar a exe-
cução do objeto do contrato abaixo, bem como pelo atesto dos documen-
tos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto 
contratado, para fins de pagamento, no âmbito do CENTRO DE DISTRI-
BUiÇÃo/cd-MariTUBa/dEaf/SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa – 
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS/SESPa.

Protocolo: 660224
Portaria Nº 116 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula oitava do contrato nº 092/2020(dadY ilHa SolU-
ÇÕES iNTEGradaS EirEli) e o Mem. Nº 75/2021 dicoM-SESPa nos autos 
do Processo n° 2021/542798;
r E S o l V E:
designar a inclusão do servidor JaiMiNSoN dioGo lÚcio crUZ doS 
SaNToS, matrícula nº 54190686-1, lotado na dicoM/daS/SESPa, como 
suplente na fiscalização da PORTARIA Nº 157 DE 29/12/2020 que designou 
o servidor raiMUNdo PaUla NUNES, matrícula nº53225020/3 lotado na 
DICOM/DAS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do contrato acima no âmbito da SESPa polo Belém, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660233
Portaria Nº 115 de 24 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publica-
do em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 

a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula Sétima do contrato nº 005/2021 (claro 
BraSil S/a) e o Mem. Nº 75/2021 dicoM-SESPa nos autos do Processo 
n° 2021/542798;
r E S o l V E:
designar a inclusão do servidor GEraldo aBNEr coSTa GaMa, matrícula 
nº 57193973-1, lotado na dicoM/daS/SESPa, como suplente na 
fiscalização da PORTARIA Nº 25 DE 25/02/2021 que designou o servidor 
raiMUNdo PaUla NUNES, matrícula nº 3225020/3, lotado na dicoM/
SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
acima no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660236
Portaria Nº 114 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula décima do contrato nº 016/2018(TElEMar NorTE 
lESTE S/a) e o Mem. Nº 75/2021 dicoM-SESPa nos autos do Processo n° 
2021/542798;
r E S o l V E:
designar a inclusão do servidor GaSPar BaraTa daMaScENo JUNior, 
matrícula nº 57194539-1, lotado na dicoM/daS/SESPa, como suplente na 
fiscalização da PORTARIA Nº 190 DE 26/02/2018 que designou o servidor 
EdMarco dE JESUS, Matrícula: 57198229-1, lotado na dicoM/daS/
SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
acima âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660237
Portaria Nº 113 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 005/2017(claro S.a.) e o 
Mem. Nº 75/2021 dicoM-SESPa nos autos do Processo n° 2021/542798;
r E S o l V E:
designar a inclusão do servidor fErNaNdo roNaldo fraNÇa coSTa, 
matrícula nº 5342570-3, lotado na dicoM/daS/SESPa, como suplente na 
fiscalização da PORTARIA Nº 109 DE 23/10/2020 que designou o servidor 
GEraldo aBNEr coSTa GaMa, matrícula 57193973/1, lotado na dicoM/
DAS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
acima no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660241
Portaria Nº 112 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e a cláusula décima Primeira do contrato nº 035/2019(ProSPEra 
SErVicE lTda) e o Mem. 136/2021 STraN-SESPa nos autos do Processo 
n° 2021/511029;;
r E S o l V E:
i- designar a inclusão do servidor arMaNdo doS SaNToS MiraNda JU-
NIOR, mat. 57235061/3, Chefe dos transportes/SESPA, na Portaria de fis-
calização nº 42 de 20/08/2020 que designou o servidor ValMir coElHo 
TaVarES JÚNior, Matrícula: 54190533/1, lotado na Seção de Transportes/
SESPA, para acompanhar e fiscalizar o Contrato acima, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660242
Portaria Nº 107 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 



50  diário oficial Nº 34.595 Quarta-feira, 26 DE MAIO DE 2021

07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 024/2019(TElETEl BElÉM) e o 
Mem. Nº 75/2021 dicoM-SESPa nos autos do Processo n° 2021/542798;
r E S o l V E:
designar a inclusão do servidor dENilSoN SilVa da SilVa, matrícula nº 
57195136-1, lotado na DICOM/DAS/SESPA, como suplente na fiscalização 
da PorTaria Nº 886 dE 11/12/2019 que designou o servidor fErNaNdo 
roNaldo fraNÇa coSTa, matrícula 5342570-3, lotado no dicoM/daS/
SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
acima âmbito da SESPa polo Belém, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660254
Portaria Nº 111 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e a cláusula Quarta do contrato nº 089/2020(UNidaS VEÍcUloS 
ESPEciaiS S/a) e o Mem. nº 135/2021 STraN-SESPa e nos autos do Pro-
cesso n° 2021/510904;
r E S o l V E:
i- revogar a designação do servidor Jeferson Nery Monteiro Torres, mat. 
5955735/1, nomeado na PorTaria Nº 128 de 26/11/2020 publicada no 
doE de 30/11/2020, por motivos do servidor não mais estar vinculado ao 
setor de transporte desta Secretaria; designar em substituição o servidor 
arMaNdo doS SaNToS MiraNda JUNior, mat. 57235061/3, chefe dos 
Transportes/SESPA, para acompanhar e fiscalizar o Contrato acima, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel 
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660246
Portaria Nº 110 de 24 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato quando 
excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor efetivo, 
empregado permanente ou comissão por estes composta e a cláusula oi-
tava do contrato nº 009/2017(TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a) e o Mem. 
Nº 134/2021 STraN-SESPa nos autos do Processo n° 2021/510719;
r E S o l V E:
revogar a designação do servidor JoÃo VicTor GoUVÊa MiraNda, 
matrícula: 5956530/1, nomeado na PorTaria Nº 57 de 09/04/2021 
publicada no doE de 12/04/2021, por motivo de exoneração desta SESPa; 
designar em substituição o servidor arMaNdo doS SaNToS MiraNda 
JUNior, mat. 57235061/3, chefe dos Transportes/SESPa, na Portaria 
de fiscalização nº 57 de 09/04/2021 juntamente com as servidoras 
ETiaNE dE SoUZa fErrEira, matrícula: 54194776/1 e aNa GrEicE 
BORGES MOKARZEL, matrícula: 5939708/3, para acompanhar e fiscalizar 
o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 660249

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º termo aditivo ao contrato assistencial nº 04/2019
Processo nº 2021/295803
objeto: o presente Termo aditivo dispõe sobre a necessidade de transfor-
mação de leitos clínicos gerais do Hospital São José em leitos exclusivos para 
pacientes acometidos pela coVid-19 pelo período de 60 dias, considerando 
o aumento dos casos nas regiões do 3º, 4º e 5º centro regional de Saúde.
data da assinatura: 17/05/2021
Vigência: a vigência do termo aditivo terá efeito por um período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de disponibilização de leitos no Sistema 
de Estadual de regulação (SEr), conforme relatório emitido pelo Sistema 
de Informação Hospitalar (SIH), com dados específicos para COVID-19.
contratada: Hospital São José
Mantenedora: Associação Beneficente São José
contratante: Secretaria de Estado de Saúde Pública
ordenador: romulo rodovalho Gomes

Protocolo: 660238

FÉrias
.

Portaria N° 714 de 25 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/543909
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.05.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora SUZY aUGUSTa GoUVEa ProENca lo-
PES, id. funcional nº 5661099-4 ocupante do cargo de farmacêutico Bio-
químico, lo tada no Gabinete do Secretário, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 276/15.03. 2021, publicada no doE nº 34.519 dE 16.03.2021.
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. 25.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 659868

.

.

oUtras MatÉrias
.

1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao 2º terMo aditiVo ao coN-
trato assisteNciaL N° 04/2019
Processo N° 2021/151170
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto da rerratiFicaÇÃo.
O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade retificar a CLÁUSULA 
TErcEira – da ViGÊNcia do 2º TErMo adiTiVo ao coNTraTo aSSiS-
TENcial N° 04/2019, da seguinte forma:
onde se lê: o Presente Termo aditivo terá vigência de 30 (trinta) dias da 
sua assinatura.
Leia-se: o Presente Termo aditivo terá vigência de 30 (trinta) dias, a con-
tar de 05 de abril de 2021.
data da assinatura: 19/05/2021
contratada: Hospital São José
Mantenedora: Associação Beneficente São José
contratante: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 660284

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0091 de 21 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora roSÂNGEla Maria da SilVa riBEiro, matrí-
cula n° 5466105-2, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUÍMico, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 26 de julho de 2021 a 24 de agosto de 2021, referente ao triênio de 
16/10/2010 a 15/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 659774

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 11/LaceN/2021.
oBJETo:  aquisição Kit’s para realização de testes destinados ao diagnós-
tico sorológico da doença de chagas aguda e crônica.
firMa(S) VENcEdora(S):
01 – HoSPTEcH SErVicoS Para SaUdE EirEli, cNP: 26.736.747/0001-04, 
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 11/lacEN/2021/iTEM 01 – r$ 6.588,00;
Belém (Pa), 25/05/2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior - diretor do lacEN/Pa 

Protocolo: 660137
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/LaceN/2021.
oBJETo:  aquisição de insumos, para análises físico-químicas de amostras 
de água para consumo humano em atendimento as necessidades deste la-
cEN – Pa e ainda para atender aos laboratórios descentralizados de Provas 
Básicas de água, atendendo assim as demandas municipais, regionais e 
estaduais do Programa VIGIÁGUA, de acordo com as diversas especifica-
ções, contidas no Edital.
firMa(S) VENcEdora(S):
01 – HEXiS ciENTifica lTda, cNPJ/cPf: 53.276.010/0001-10
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/lacEN/2021 – r$ 46.500,00
Belém (Pa), 25/05/2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior - diretor do lacEN/Pa 

Protocolo: 660138
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.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 050 de 25 de Maio de 2021.
o dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 76/2019 de 09 de 
janeiro de 2019, publicada no doE nº 33777 de 11 de janeiro de 2019.
rESolVE:
designar a servidora aNa SHEYla falcÃo ModESTo, Enfermeira, ma-
trícula 5446350/5, lotada na divisão Técnica deste centro regional de 
Saúde, para atender como fiscal no PE Nº15 referente ao processo nº 
2021/554924, tendo como objeto o SErViÇo dE MaNUTENÇÃo dE aUTo-
claVE, de acordo com a referida licitação, adotando todos os procedimen-
tos necessários previstos em lei.
Belém, 25 de Maio de 2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde.
Marco antônio rodrigues Normando
diretor do 1º crS/SESPa.

Protocolo: 660260

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 295/2021 – 25/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias aos Servidor(es):
54192316/1 / ViToria dE NaZarÉ coSTa SEiXa, (Médico Veterinário) / 
02 Meias diária (deslocamento) / de 28 a 31/05/2021<br
59090200/1 / JoSÉ lUÍS PErEira corrÊa, (Médico Veterinário) / 02 
Meias diária (deslocamento) / de 28 a 31/05/2021<br
57173282/1 / EdiNaldo MiraNda da SilVa, (Motorista) / 02 Meias diária 
(deslocamento) / de 28 a 31/05/2021<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa - Pa
objetivo: realizar inspeção Sanitária em industrias de água e adicionada 
de sais mineral, nos referido municípios citados, para fins de licença 2021
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 659871
Portaria de coNcessÃo n° 298/2021 – 25/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias aos Servidor(es):
54194498/1 /afoNSo NaZarENo dUTra aGraSSar (sociólogo) /  ¹/² 
Meia diária (deslocamento) / no dia 02/06/2021. <br.
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
objetivo: Participar das reuniões da cir M1. No referido município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 660229
Portaria de coNcessÃo n° 296/2021 – 25/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias aos Servidor(es):
54192316/1 / ViToria dE NaZarÉ coSTa SEiXa, (Médico Veterinário) / 
02 Meias diária (deslocamento) / de 07 e 08/06/2021<br
59090200/1 / JoSÉ lUÍS PErEira corrÊa, (Médico Veterinário) / 02 
Meias diária (deslocamento) / de 07 e 08/06/2021<br
57173274/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) / 02 Meias di-
ária (deslocamento) / de 07 e 08/06/2021<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): BENEVidES - Pa
objetivo: realizar inspeção Sanitária em indústrias que fabricam garrafões de  
água, para fins de renovação de licença/2021, no referido município citado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 660154

Portaria de coNcessÃo n° 297/2021 – 25/05/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias aos Servidor(es):
54192316/1 / ViToria dE NaZarÉ coSTa SEiXa, (Médico Veterinário) / 
03 Meias diária (deslocamento) / de 09 a 11/06/2021<br
59090200/1 / JoSÉ lUÍS PErEira corrÊa, (Médico Veterinário) / 03 
Meias diária (deslocamento) / de 09 a 11/06/2021<br
57173274/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) / 03 Meias di-
ária (deslocamento) / de 09 a 11/06/2021<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): BENEVidES - Pa
objetivo: realizar inspeção Sanitária nas indústrias envasadoras de água 
adicionadas de sais, para fins de renovação de licença/2021, no referido 
município citado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 660180

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 340 de diária de 25/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: integrar a equipe de técnicos supervisores do PEcM/Pa para rea-
lizar atividades de supervisão, monitoramento e apoio as ações de contro-
le da Malária no município de Maracanã.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã- Pa- Brasil/ Período: 07 à 08/06/2021. Nº de diárias: 
Uma diária e meia.
Servidor: José Solon Barbosa | cPf: 198.264.192-49 | Matrícula: 0502767 
/ cargo: agente de Saúde Pública
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 659777
Portaria Nº 341 de diária de 25/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: integrar a equipe de técnicos supervisores do PEcM/Pa para rea-
lizar atividades de supervisão, monitoramento e apoio as ações de contro-
le da Malária no município de Mag. Barata e Marapanim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Mag. Barata- Marapanim- Pa- Brasil/ Período: 09 e 10/06/2021. 
Nº de diárias: duas meia diárias.
Servidor: José Solon Barbosa | cPf: 198.264.192-49 | Matrícula: 0502767 
/ cargo: agente de Saúde Pública
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 659787
Portaria Nº 342 de diária de 25/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: integrar a equipe de técnicos supervisores do PEcM/Pa para rea-
lizar atividades de supervisão, monitoramento e apoio as ações de contro-
le da Malária no município de São domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim- Pa- Brasil/ Período: 11/06/2021. Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: José Solon Barbosa | cPf: 198.264.192-49 | Matrícula: 0502767 
/ cargo: agente de Saúde Pública
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 659791

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 256 11 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de buscar teste rápido para covid - 19 no lacEN e resolver pro-
blemas relacionados a transportes e cartões de abastecimentos.
origem: capanema/Pa - destino (s): BElÉM/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

Jessé dos Santos rodrigues 0505222 ag.  de Saúde Pública 

Sebastiao célio Pereira da Silva 57206719-1 ag. artes Práticas

Período: 18/05/2021 Quantidade: 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
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diÁria
Portaria Nº 257 11 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, com finalidade de buscar 
teste rápido para covid - 19 no lacEN e resolver problemas relacionados a 
transportes e cartões de abastecimentos. origem: capanema/Pa – destino 
(s): BElÉM/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período: Período: 18/05/2021 Quantidade: 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 660024
Portaria Nº 269 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar bloqueio do aedes aegypiti, com borrifação costal e a 
UBV, conforme informação de casos de positivos de dengue em solicitação 
do município, em anexo no processo.
origem: capanema/Pa - destino (s): SaNTa lUZia do Pará/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Jessé dos Santos rodrigues 0505222 ag.  de Saúde Pública 

antônio Maria Matos de Souza 1086569 ag.  de Saúde Pública 

Período: 19 a 29/05/2021 Quantidade: 10,5 (dez e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 660059
Portaria Nº 260 11 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar supervisão e acompanhamento das ações desenvolvi-
das nos agravos de raiva, fa, leptospirose e animais Peçonhentos, procu-
rando evitar mortes ou sequelas por falta de ações preventivas
 origem: capanema/Pa - destino (s): SaNTarÉM NoVo/QUaTiPUrU/Pri-
MaVEra, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

Período: 25 a 28/05/2021 Quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 261 11 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, de realizar supervisão e 
acompanhamento das ações desenvolvidas nos agravos de raiva, fa, lep-
tospirose e animais Peçonhentos, procurando evitar mortes ou sequelas 
por falta de ações preventivas.
origem: capanema/Pa – destino (s): SaNTarÉM NoVo/QUaTiPUrU/Pri-
MaVEra, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
João Sousa da Silva 0505236 Motorista

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

Protocolo: 660073

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 089 de 25 de Maio de 2021
objetivo: realizar capacitação de Manipuladores de alimentos, em conjun-
to com a equipe de vigilância sanitária do município.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
5,5 diárias de 07 à 12/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 660021
Portaria Nº 090 de 25 de Maio de 2021
objetivo: dar apoio administrativo e operacional à equipe de técnicos desta 
regional na capacitação de Manipuladores de alimentos, em conjunto com 
a equipe de vigilância sanitária do município.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 5,5 diárias de 07 à 12/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 660025

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 206/2021, de 25/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar captura e levantamento de ataques por morcegos em animais
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): localidades da resex riozinho do anfrisio

Servidor: 0505756/ MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 14,5 diárias (completa) de 31/05/2021 a 14/06/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 660308

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 24 de 21 de maio de 2021
Publicada no doe Nº 34.592  de 24 de maio de 2021
onde se lê: Miguel correa lobato filho  0498874  140.802.652-04  agen-
te de Portaria
Lê se: Miguel Correa Lobato Filho  0498874  140.802.652-04  Motorista Oficial
irlandiada Silva Galvão
diretora do 11ºcrS/sespa

Protocolo: 660133

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 265 de 24 de Maio de 2021.
Nome: Gabriel de almeida Medina.
cargo: colaborador Eventual.
Matrícula/Siape: colaborador Eventual.
cPf: 025.391.172-31.
Período: 31.05 a 04.06.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: redenção-Pa.
destino: conceição do araguaia-Pa.
objetivo: orientar os servidores da doca deste 12ºcrS/SESPa quanto ao 
fluxo regulatório.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 660305

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata
Na Portaria Nº 087/89-dG de 26/06/1989, que trata da admis-
são a partir de 01/06/89 de daLVa costa de soUZa.
oNde se LÊ: auxiliar de cozinha
Leia se: auxiliar de Nutrição

Protocolo: 660118
No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL Nº 34.517 de 
15/03/2021, rEfErENTE a EXclUSÃo do SENHor Marcio riBEiro 
PErEira da PorTaria dE adMiSSÃo Nº 728/2020 – GaB/dG/Hol.
oNde se LÊ:
Portaria Nº 123/2020 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021. rESolVE:
i-alTErar, os termos PorTaria Nº 728/2020 – GaB/dG/Hol, que 
contratou Marcio riBEiro PErEira mediante Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, no regime das Leis Complementares nº 007/1991 e nº 
77/2011, autorizado através do processo nº 2020/313309 de 01 de maio 
de 2020. Não acarretando acréscimo ao erário.
ii-EXclUir
Nome do Servidor: Marcio riBEiro PErEira
cargo do Servidor: auxiliar operacional
lotação: div. cont. Mov. Pessoal (SoP)
data de admissão: 01/01/2021
Término Vínculo: 31/12/2021
Leia se:
Portaria Nº 123/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
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rESolVE:
i-alTErar, os termos PorTaria Nº 140/2021 – GaB/dG/Hol, que 
contratou Marcio riBEiro PErEira mediante Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, no regime das Leis Complementares nº 007/1991 e nº 
77/2011, autorizado através do processo nº 2020/313309 de 01 de maio 
de 2020. Não acarretando acréscimo ao erário.
ii-EXclUir
Nome do Servidor: Marcio riBEiro PErEira
cargo do Servidor: auxiliar operacional
lotação: div. cont. Mov. Pessoal (SoP)
data de admissão: 01/01/2021
Término Vínculo: 31/12/2021

Protocolo: 660089

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°059/2021 – Hol
SrP Nº 022/2021
objeto: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS – oPME
data da abertura:08/06/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 25 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 660331

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 03/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 24/05/2021
Valor total estimado: r$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
objeto: realização do curso “NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS ad-
MiNiSTraTiVoS – dESafioS E oPorTUNidadES” para servidores do Hos-
pital ophir loyola, ministrado na modalidade online.
fundamento legal: art. 25, caput, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/449309
orçamento: 10.128.1508.8887.3390.39 fonte:0269
contratado: r N V dE caSTro – ProdUÇÃo, coNcUrSoS E coNSUlToria
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 660022

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 03/2021-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 08.109.444/0001-71, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilida-
dE dE liciTaÇÃo nº 003/2021-Hol, em consonância com o disposto no 
art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, em favor da empresa r N V dE caSTro 
– ProdUÇÃo, coNcUrSoS E coNSUlToria, visando realização do curso 
“NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS – dESafioS 
E oPorTUNidadES” para servidores do Hospital ophir loyola, ministrado 
na modalidade online.
fundamento legal: art. 25, caput, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
Valor total estimado: r$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
Processo nº 2021/449309
Belém 24 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 660034

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2021
Processo: 2021/16343
objeto: aquisição de laringoscópio adulto.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
i.S. coSTa cENTral TElEMEdiciNa - EirEli
Valor Total da licitação: r$ 16.100,00
Belém, 19 de Maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 659904
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021
Processo: 2020/506218
objeto: aquisição de cadeiras de rodas de banho.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
acarVE coMÉrcio E liciTaÇÕES EirEli - EPP
Valor Total da licitação: r$ 6.799,80
Belém, 19 de maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 660175

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 287/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram
conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE n° 34.461 de 
15/01/2021.

rESolVE:
i - alTErar, os termos da PorTaria Nº 666/2020 – GaB/dG/Hol, que 
contratou aNa aNGElica dE araUJo MEdEiroS mediante Processo 
Seletivo Simplificado – PSS, no regime das Leis Complementares nº 
007/1991 e nº 77/2011, autorizado através do processo nº 2020/313309 
de 01 de maio de 2020. não acarret ando acréscimo ao erário.
ii - EXclUir
Nome do Servidor: aNa aNGElica dE araUJo MEdEiroS
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 01/12/2020
Término Vínculo: 30/11/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Ho l

Protocolo: 659771
Portaria Nº 288/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
rESolVE:
TorNar S EM EfEiTo os termos da PorTaria Nº 260/2021 – GaB/dG/
HOL, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.572, de 04 de 
maio de 2021, que trata do distrato a pedido da servidora aNa aNGElica 
dE araUJo MEdEiroS, Médico, matricula nº 5957633/1, a partir de 
01/12/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de maio de 2021.
Jo El MoNTEiro dE JESUS
diretor Ge ral do Ho l

Protocolo: 659767
Portaria Nº 292/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021 publicado no doE n° 
34.461 de 15/01/2021 e;
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/31144 de 
12/01/2021.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 16/04/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salá-
rio base, o servidor SaMUEl JacoB aZaNcoT NETo, Técnico em Gestão 
de infra-Estrutura (arquiteto), matrícula n° 57220835/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 20 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 659830

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 381/2021 – caPe/GP/FscMP, de 24 de Maio de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/509895,
rESolVE:
EXoNErar os servidores dos cargos exclusivamente comissionados e No-
MEAR os profissionais para os respectivos cargos exclusivamente comissio-
nados, conforme descrito a seguir:

rEf. carGo EXoNErar a coNTar NoMEar a coNTar
daS 

012.4 aSSESSor MoNica ValErio da 
SilVEira 03/05/2021 VicTor HUGo fErrEira 04/05/2021

daS 
011.1

SEcrETário dE 
dirEToria caMila alVES PErEira 10/05/2021 JoNaS cHarlES dE SoUZa 11/05/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660162
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coNtrato
.

coNtrato: 0068/2021
Exercício: 2021
objeto: coNTraTo Para o crEdENciaMENTo dE PESSoa JUrÍdica 
Para fiNS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉdico-HoSPiTalar EM aPli-
caÇÃo dE METodoloGia QUE rEdUZ riScoS dE dESENVolVEr lESÃo 
NEUrolÓGica PErMaNENTE EM rEcÉM-NaScidoS dE alTo riSco EM 
aMBiENTE dE UTi NEoNaTal rEcÉM-NaScidoS do SiSTEMa ÚNico dE 
SaÚdE – SUS.
Valor: r$ 480.000,00
data de assinatura: 24/05/2021
Vigência: 24/05/2021 a 24/05/2022
inegibilidade de licitação n.º 008/2021/fScMP-PaE Nº 2021/111288
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339039;
contratado: PBSf – ProTEcTiNG BraiNS & SaViNG fUTUrES SiSTEMa 
dE diaGNÓSTicoS lTda
cNPJ/Mf n.º 28.905.143/0001-61
Endereço: avenida Nove de Julho, 3229 – 13º andar – Jd Paulista - São 
Paulo/SP, cEP: 01407-000
Telefone: (11) 3044-2557
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660243

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 025/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeiro designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 10/06/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS”, objetivando abastecer a fundação 
Santa casa de Misericórdia - fScMP, de acordo com as condições estabele-
cidas neste Edital e seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 25 de maio de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 660051

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021
Às 10:29 horas do dia 24 de maio de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/451308, Pregão nº 08/2021.
Empresa vencedora: diaMEd laTiNo aMErica S.a - cNPJ: 
71.015.853/0001-45
GrUPo 01
Valor Global r$ 283.341,10.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 659943

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 077/2021
Pae Nº 2021/438949
data: 25/05/2021
Valor: r$ 32.404,00
objeto: aquisição de material de consumo: MaTErial dE EXPEdiENTE
Data de Ratificação: 25/05/2021
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: BraZZ BraZZ PaPElaria, MaTErial dE EScriTorio E iN-
forMaTica lTda
cNPJ/Mf: 12.087.956/0001-51
Endereço: Trav. Padre Eutíquio nº 467 - comércio, Bélem - Pa, 66017-180 
Telefone: (91) 3202-7300 | fone: (91) 99241-9325
contratada: GUara lTda-EPP
cNPJ/Mf: 04.387.822/0001-28
Endereço: rua cel. luis Bentes, 170– Telégrafo – Belém – Pará - cep. 
66.211-010 – fone (091) 3244-1706
contratada: P.l fadEl iNforMaTica.ME
cNPJ/Mf: 15.078.596/0001-10
Endereço: rua 28 de Setembro, 1148 - reduto, cEP:66053355, Belém-Pará
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660248

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 077/2021
data:25/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660250

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 008/2021
data: 24/05/2021
Valor: r$ 480.000,00
Objeto: Contrato para o Credenciamento de pessoa jurídica para fins de 
prestação de serviço médico-hospitalar em aplicação de metodologia que 
reduz riscos de desenvolver lesão neurológica permanente em recém-nas-
cidos de alto risco em ambiente de UTi Neonatal recém-nascidos do Siste-
ma Único de Saúde – SUS.
fundamento legal: com base no artigo 25, caput, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer nº 155/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 24/05/2021-PAE Nº 2021/111288
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339039;
contratado: PBSf – ProTEcTiNG BraiNS & SaViNG fUTUrES SiSTEMa 
dE diaGNÓSTicoS lTda
cNPJ/Mf n.º 28.905.143/0001-61
Endereço: avenida Nove de Julho, 3229 – 13º andar – Jd Paulista - São 
Paulo/SP, cEP: 01407-000
Telefone: (11) 3044-2557
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660245

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Inexigibilidade de Licitação
ato: 008
Número da inexigibilidade: 008/2021
data: 24/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660251

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 041/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
- fScMP, Processo nº 898105/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 14/05/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 20/05/2021 a 
20/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

M M loBaTo coMÉrcio rEPrESENTaÇÕES lTda, com sede em Belém/Pa, na rod. augusto Montenegro Km 23, 
nº 1331, Bairro: agulha, cEP: 66.811-000, Telefone: (91) 3201-1000/ 98191-0126, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº: 05.109.384/0001-07, e-mail: mmlobato@mmlobato.com.br / licitacao@mmlobato.com.br

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

17

ViTaMiNaS do coMPlEXo B, 
SolUÇÃo oral, fraSco PláSTico 

oPaco coM 20Ml coNTENdo BaToQUE 
GoTEJador oU diSPoSiTiVo SiMilar. 

BElcoMPlEX B
rG MS: 105710151

BElfar
1.200/ 

fraSco 4,25
 

5.100,00
 

Valor GloBal: r$: 5.100,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 660287

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 043/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
- fScMP, Processo nº 898105/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 14/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 18/05/2021 a 
18/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
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Tca farMa coMÉrcio lTda, com sede em JacarEPaGUa/rJ, na av. dos Mananciais, nº 1280, Bairro: Taquara, 
cEP: 22.720-410, Telefone: (21)2456-7007, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 73.679.623/0001-06, e-mail: tcafar-

ma2018@gmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

15
ToBraMiciNa 0,3% 

SolUÇÃo ofTalMica 5Ml + 
BaToQUE GoTEJador BraiNfarMa

600/ 
fraSco 10,50 6.300,00

Valor GloBal: r$: 6.300,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 660292

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 040/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
- fScMP, Processo nº 898105/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 14/05/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 17/05/2021 a 
17/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

f.cardoSo & cia lTda, com sede em ananindeua/Pa, na rua Nunes de Souza, nº 125, Br 316 Km 8, Bairro: águas 
Brancas , cEP: 67.033-030, Telefone: (91) 3202-1344/3182-0250, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 04.949.905/0001-63, 

e-mail:licitaçao1@shoppingdasaudeonline.com.br

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

02 cETocoNaZol, doSaGEM 20 MG/G, forMa 
farMacÊUTica crEME TÓPico. cX 1 BG PHarlaB 1200/ 

fraSco 4,50 5.400,00

03
clorEXidiNa diGlUcoNaTo, coNcEN-
TraÇÃo 0,12%, forMa farMacÊUTica 

colUTÓrio. cX 12 fr
rioQUiMica 1.200/ 

BiSNaGa 8,00 9.600,00

05
EScoPolaMiNa BUTilBroMETo, aPrESEN-
TaÇÃo aSSociada coM diPiroNa SÓdica, 

doSaGEM6,67MG + 333MG/Ml. cX 50 Pc
NaTUlaB 300/ 

fraSco 6,00 1.800,00

16 VaSEliNa PUra 30 G (Solida) cX c/48 TB 
PoMada cX 1 BG registro: iSENTo. cX 1 BG rioQUiMica 300/ 

fraSco 4,67 1.401,00

Valor GloBal: r$: 18.201,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 660278

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 039/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
- fScMP, Processo nº 898105/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 14/05/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS- lÍQUidoS, PoMadaS E SolU-
ÇÕES”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 17/05/2021 a 
17/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com sede em ananindeua/Pa, na Estrada do curuçamba, nº 50, 
Bairro curuçamba, cEP: 67146-263, Telefone: (91) 3282-0206, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 21.581.445/0001-82, 

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

01

aZiTroMiciNa 200MG/5Ml, PÓ 
Para SUSPENSao oral, fraSco 
coM 900MG + fraSco dilUENTE 

Para 22,5Ml + coPo-MEdida 
oU colHEr MEdida., ProcE-

dENcia: NacioNal, rEGiSTro 
MS:1256801850081. ModElo: cX 

c/ 50 fr - 15Ml

PraTi doNadUZZi/ 
PraTi doNadUZZi

750/ 
fraSco 10,24 7.680,00

08

NEoMiciNa SUlfaTo 5MG/G+ 
BaciTraciNa ZiNcica 250Ui/G, 

PoMada, BiSNaGa coM 10G., Pro-
cEdENcia: NacioNal, rEGiSTro 
MS:1256801280064 ModElo: cX 

c/ 200 BG

PraTi doNadUZZi/ 
PraTi doNadUZZi

1.800/ 
BiSNaGa 2,14 3.852,00

09

NiSTaTiNa 10.000 Ui/Ml, 
SUSPENSÃo oral, fraSco coM 
50Ml, ProcEdENcia: NacioNal, 
rEGiSTro MS: 1256800260051 . 

ModElo: cX c/ 200 fr

PraTi doNadUZZi/ 
PraTi doNadUZZi

1.050/ 
fraSco 4,17 4.378,50

13

SUlfaMEToXaZol 200MG/5Ml 
+ TriMEToPriMa 40MG/Ml, 

SUSPENSÃo oral, fraSco dE 
Vidro ÂMBar coM 100Ml+ coPo-

MEdida oU colHEr MEdida., 
ProcEdENcia: NacioNal, rEGiS-
Tro MS: 1023510480076 ModElo: 

cX c/ 60 fr

EMS/EMS S.a
300/ 

fraSco 4,74 1.422,00

Valor GloBal: r$: 17.332,50

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 660256

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00771
Valor: r$ 7.431,93
data: 21/05/2021
objeto: aquisição fórmulas infantis
Processo nº 2020/603526, PE 24/2020
orçamento:
funcional Programática: : 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269006962; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: MEdcoM coMErcio dE MEdicaMENToS HoSPiT lTda
cNPJ/Mf: 25211499-0003/79
Endereço: Endereco: ade cj 21,lt 05, aguas claras, Brasilia/df, cEP: 
71989600
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660239

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 029/2021 decorreNte do Processo 
adMiNistratiVo Nº. 2021/239945- Pae
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: coliBri coMErcio dE carNES EirEli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 23.622.153/0001-76 com sede 
na rua Santo antonio, 278, Vila Pioneira Tucuruí, Pa, cEP: 68458030,neste 
ato representado por seu representante legal Kelly de oliveira Pires reis 
campos, portador da cédula de identidade nº. 4147594 Pc/Pa, cPf/Mf 
sob o nº. 509.201.202-10, residente e domiciliado na rua Três, 16, Qua-
dra 2, Parque Buritis, Tucuruí/Pa, cEP: 68459892, doravante denominada 
coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE áGUa Mi-
NEral NaTUral,
acoNdicioNada EM GarrafÕES PláSTicoS dE 20 liTroS, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES do HEMoNÚclEo dE TUcUrUÍ, conforme descri-
to no contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122029783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 2.160,00 (dois mil 
cento e sessenta reais).
do fiScal do coNTraTo: caberá ao servidor (a) responsável pelo He-
monúcleo de Tucuruí, a atestação das Notas fiscais/faturas corresponden-
tes ao fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, para efeito de 
pagamento.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 24 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - contratante
Kelly de oliveira Pires reis campos - coliBri coMErcio dE carNES 
EirEli – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 659901

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 061/2019 (Proc. 2020/21351).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: SErVicE iTororo EirEli, com sede na Travessa caste-
lo Branco n°2121-Guamá Belém/Pa, cEP: 66.063-000, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n°.03.765.290/0001-52, neste ato representada por seu repre-
sentante legal José Maria Juca ribeiro, portador da cédula de identidade 
nº.3535999 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº 062.607.802-49, residente e domi-
ciliado na Travessa doutor Enéas Pinheiro n°1632, Bairro do Marco, cEP: 
66.095-105, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 061/2019 (PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo, 
dESiNfEcÇÃo dE SUPErfÍciES E coNSErVaÇÃo PrEdial, coM forNE-
ciMENTo dE MÃo-dEoBra,EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal 
EcolETiVa, EQUiPaMENToS Para TraTaMENTo dE PiSo, NoHEMocEN-
Tro coordENador BElÉM, HEMocENTroSrEGioNaiS dE caSTaNHal, 
MaraBá E SaNTarÉM ENÚclEoS dE HEMoTEraPia dE aBaETETUBa, al-
TaMira,caPaNEMa, rEdENÇÃo E TUcUrUÍ), nos termos da lei federal 
8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de 01/07/2021 a 30/06/2022.
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Valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 2.470.371,72 (dois mi-
lhões quatrocentos e setenta mil trezentos e setenta e um reais e setenta 
e dois centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza de despesa: 339037
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103006360
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 25 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
José Maria Juca ribeiro - SErVicE iTororo EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 659890
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 061/2018 
(reF. Proc. Nº 2021/535844)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: Polo coMErcio rEfriGEraÇÃo E rEPrESENTaÇÃo 
lTda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.202.674/0001-67, com sede na Tv. Humaita, 91, Pedreira, cEP nº 
66.340-080, Belém – Pa, neste ato representada por césar augusto fi-
gueiredo de Brito, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade 
nº 2141068 – SSP/Pa e do cPf/Mf nº 426.804.502-30, residente e domi-
ciliado nesta, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 061/2018 (MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa Na SUBESTa-
ÇÃo dE ENErGia ElETrica iNSTalada No PrÉdio SEdE da fUNda-
ÇÃo HEMoPa), nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 
30/06/2021 a 29/06/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é r$87.928,20 
(oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022, 010300000 E 0261000
Natureza de despesa: 339039
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 24 de maio de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
cesar augusto figueiredo de Brito - Polo coMErcio rEfriGEraÇÃo E 
rEPrESENTaÇÃo lTda ME - contratado
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 659898
2º terMo aditiVo ao coNtrato 021/2019 
(reF. Proc. 2021/419259)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: SaPra laNdaUEr SErViÇo dE aSSESSoria E ProTEÇÃo 
radiolÓGica lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 50.429.810/0001-36 com sede na rua cid Silva césar, n°600, 
ala d, na cidade de São carlos, São Paulo, cEP: 13560-922, neste ato 
representada por seu representante legal Yvone Maria Mascarenhas, por-
tador da cédula de identidade nº.6.864.720-7 SSP/SP, cPf/Mf sob o nº. 
019.906.318-43, residente e domiciliado na cidade de São carlos, esta-
do de São Paulo, na Rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, n°203,CEP: 
13561-130, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 021/2019 (MoNiToraÇÃo dE SErVidorES ENVolVidoS NaS aTiVi-
dadES dE radioTEraPia, Na irradiaÇÃo daS BolSaS dE SaNGUE E 
HEMocoMPoNENTES da fUNdaÇÃo HEMoPa), nos termos da lei federal 
8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de 16/05/2021 a 15/05/2022.
Valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 4.622,40 (Quatro mil 
seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 14 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Yvone Maria Mascarenhas - SaPra laNdaUEr SErViÇo dE aSSESSoria E 
ProTEÇÃo radiolÓGica lTda -contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 659848

diÁria
.

Portaria Nº 379 de 25 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 541846/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE doa-
dorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 22/05/2021.
aMaNda BarroSo dE SarGES, cPf: 782150562-53, Tec. de Enferma-
gem/GEcad, MaT.: 5940373, 0,5 diaria, criSTiaNE PaES dE caSTro, 
cPf: 651074112-15, Téc. em Enf./GEcod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria, 
criSTiaNE do Socorro dE SoUZa ariaS, cPf: 675557992-00, Téc. 
em Emf./GEcod, MaT.: 57226330, 0,5 diaria, daiZE dE SoUZa BoTElHo, 
cPf: 734242002-63, Tec. de Enfermagem/GEcad, MaT.: 5943981, 0,5 
diaria e Maria do Socorro SilVa dE JESUS, cPf: 170923452-00, Téc. 
Enferm./GEcod, MaT.: 7000235, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 660120

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº2021Ne00935 - 
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/183146- disPeNsa de Li-
citaÇÃo N°44/2021.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: frESENiUS HEMocarE BraSil lTda, inscrita no cNPJ sob 
o nº 49.601.107/0001-84, com sede na rua roque Gonzáles, 128- Jd. 
Branca flor 06855-690, itapecerica da Serra/ SP, neste ato representada 
por seu representante legal Gustavo Pagani, portador da cédula de identi-
dade rG n°26.300.565-3 SSP/SP, inscrito no cPf/Mf sob o n°258.886.428-
78, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, av.Marginal 
Projetada, 1652, na altura dos Kms. 21 e 22 da rodovia Presidente castelo 
Branco, Galpões, 1,2- Parte 3,4,5,6,7- Parte e 8- Parte, Sítio Tamboré, 
cEP: 06460-200; Hernâni Jorge dos Santos Silva Umbelino Sério, portador 
da cédula de identidade para estrangeiro rNE n° G213213-5, inscrito no 
cPf/Mf n°075.863.051-45, domiciliado na av.Marginal Projetada, 1652, 
na altura dos Kms. 21 e 22 da rodovia Presidente castelo Branco, Galpões 
1,2- Parte,3,4,5,6,7- Parte, Sítio Tamboré, cEP: 06460-200; doravante de-
nominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo EMErGENcial 
dE filTroS dE rEMoÇÃo dE lEUcÓciToS EM coNcENTrado dE Pla-
QUETaS E HEMaciaS.
PraZo: Entrega única e imediata.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0661000000
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 11.500,00 (onze 
mil e quinhentos reais)
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato a servidora lucidéia 
lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxarifado e Patrimônio, 
tendo como fiscal Técnica a servidora adriana do Socorro coelho Pimenta, 
farmacêutica e Gerente de distribuição de produtos Hemoterápicos.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 21/05/2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Gustavo Pagani - frESENiUS HEMocarE BraSil lTda - contratada
Hernâni Jorge dos Santos Silva Umbelino Sério- - frESENiUS HEMocarE 
BraSil lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 659881

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 304 de 21 de Maio de 2021.
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicada no doE. N° 34.259 de 
22.06.2020.
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considerando o decreto nº 1.338, de 30 de julho de 2015, que dispõe so-
bre cumprimento de estágio probatório de servidor público civil ocupante 
de cargo de provimento efetivo.
rESolVE,
i – HoMoloGar o resultado do relatório da comissão de acompanha-
mento e avaliação de Estágio Probatório, da servidora abaixo relacionada, 
devidamente submetida e aprovada com o respectivo conceito:

MaTrÍcUla NoME carGo coNcEiTo
54187845/1 rEGiNa KEli fErrEira fEliX TÉcNico ENfErMaGEM BoM

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 659805

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 306, de 21 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir o nome do servidor, abaixo relacionado, da PorTaria Nº 298, de 
17/05/2021, publicada no doE n° 34.590, de 21/05/2021, que concedeu 
licença Prêmio aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de Maio/2021.
1º PErÍodo

MaTricUla NoME TriÊNio PEriodo coN-
cEdido

PorTaria 
aNTErior

5616786/ 2 MarilENa PiNHEiro SoUZa da SilVa 05/01/2015 a 
04/01/2018

03/05/2021 a 
01/06/2021 95-18/03/2019

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

Protocolo: 659876

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 172/21
Nome: THaiS MENEZES cardoSo da crUZ
Matrícula: 6402844/ 2
cargo/ lotação: MEdico/fPEHcGV
Período: 15/05/2021 a 24/05/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 659899

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria n° 298  de 17 de Maio de 2021, o se-
guinte:
oNde LÊ-se:
1º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS PEriodo coN-
cEdido

PorTaria aNTE-
rior

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

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

55587319/ 1 JoSE aUGUSTo da SilVa 
SaNToS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

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

01/06/2021 -

Leia-se:
2º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS PEriodo coN-
cEdido

PorTaria aN-
TErior

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

10/01/2012 30 01/05/2021 a 
30/05/2021 69-29/01/2021

55587319/ 1 JoSE aUGUSTo da 
SilVa SaNToS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

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

01/06/2021 299-15/07/2019

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.590 de 
21/05/2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 659882
errata de Portaria
Fica retificado na Portaria n°. 70 de 29/01/2021, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MaTrÍcUla NoME
54189594/ 1 iVaNildo VilHENa PaNToJa

Leia-se:

MaTrÍcUla NoME

5908391/ 3 iVaNildo VilHENa PaNToJa

oNde LÊ-se:

MaTrÍcUla NoME
5908391/3 JacEMir PaUlo fErrEira MENdoNca

Leia-se:

MaTrÍcUla NoME
54190652/ 1 JacEMir PaUlo fErrEira MENdoNca

oNde LÊ-se:

MaTrÍcUla NoME
54190652/1 laUriNETE MacHado dE SoUZa

 Leia-se:

MaTrÍcUla NoME
57174817/ 1 laUriNETE MacHado dE SoUZa

Obs.: Retificado por ter saído com incorreções no DOE nº 34.485 de 
08/02/2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 659886

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 46/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos cancelados no Pre-
gão Eletrônico 90/2020, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e 
obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor
1. Gentamicina (sulfato) 20mg/ml 2.000 r$ 1,50 f cardoSo E cia lTda
2. Gentamicina (sulfato) 40mg/ml 3.000 r$ 1,21 f cardoSo E cia lTda
3. Neomicina (sulfato) + Bacitracino 500 r$ 4,00 f cardoSo E cia lTda
4. Penicilina Potássica 5.000.000 Ui 600 caNcElado No JUlGaMENTo
5. Sulfadiazina 500mg 2.000 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa

6. Tinidazol + Miconazol - creme vaginal (c/ 
múltiplos aplicadores) 400 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 46/fHcGV/2021:
r$ 8.630,00 (oito mil seiscentos e trinta reais).
Belém/Pa, 25 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 659887
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 48/FHcGV/2020
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de lixeiras com 
tampa e pedal, para acondicionamento de resíduos, para atender a neces-
sidade da fPEHcGV e centro de Hemodiálise Monteiro leite.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

liXEira HoSPiTalar, MaTErial: PoliProPi-
lENo, cor: BraNco, forMaTo: rETaNGUlar, 
diMENSoES: 71,0 X 44,5 X 37,0cM (a X l X P), 
caPacidadE: 50 liTroS, PEdal: PEdal PlaS-
Tico, rodiZioS: SEM rodiZioS, caracTEriS-
TicaS adicioNaiS: caNToS arrEdoNdadoS, 

rESiSTENTE E dE facil liMPEZa, idENTificada 
coM roTUlo dE fUNdo BraNco, dESENHo E 

coNTorNoS PrEToS, coNTENdo o SiMBolo E 
a iNScriÇÃo dE rESidUoS iNfEcTaNTES, SEGUN-

do NBr 7500 aBNT.

50 r$ 6.500,00 PaPEl E cia ProdUToS 
dE PaPElariaS EirEli

2. 

liXEira HoSPiTalar, MaTErial: PoliProPi-
lENo, cor: BraNco, forMaTo: rETaNGUlar, 
diMENSoES: 57,0 X 37,0 X 34,0-35,0 cM (a X 

l X P), caPacidadE: 25 liTroS, PEdal: PEdal 
PlaSTico, rodiZioS: SEM rodiZioS, caracTE-
riSTicaS adicioNaiS: caNToS arrEdoNdadoS, 
rESiSTENTE E dE facil liMPEZa, idENTificada 
coM roTUlo dE fUNdo BraNco, dESENHo E 

coNTorNoS PrEToS, coNTENdo o SiMBolo E 
a iNScriÇÂo dE rESidUoS iNfEcTaNTES, SEGUN-

do NBr 7500 aBNT.

50 r$ 3.900,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

3. 

liXEira HoSPiTalar, MaTErial: PoliProPi-
lENo, cor: BraNco, forMaTo: rETaNGUlar, 
diMENSoES: 71,0 X 44,5 X 37,0cM (a X l X P), 
caPacidadE: 50 liTroS, PEdal: PEdal PlaS-
Tico, rodiZioS: SEM rodiZioS, caracTEriS-
TicaS adicioNaiS: caNToS arrEdoNdadoS, 

rESiSTENTE E dE facil liMPEZa, idENTificada 
coM roTUlo dE fUNdo BraNco, dESENHo E 
coNTorNoS PrEToS, coNTENdo o SiMBolo 
E a iNScriÇÂo liXo coMUM, SEGUNdo NBr 

7500 aBNT.

100 r$ 11.400,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli
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4. 

liXEira HoSPiTalar, MaTErial: PoliProPi-
lENo, cor: BraNco, forMaTo: rETaNGUlar, 
diMENSoES: 57,0 X 37,0 X 34,0-35,0 cM (a X 

l X P), caPacidadE: 25 liTroS, PEdal: PEdal 
PlaSTico, rodiZioS: SEM rodiZioS, caracTE-
riSTicaS adicioNaiS: caNToS arrEdoNdadoS, 
rESiSTENTE E dE facil liMPEZa, idENTificada 
coM roTUlo dE fUNdo BraNco, dESENHo E 

coNTorNoS PrEToS, coNTENdo o SiMBolo E 
a iNScriÇÂo dE liXo coMUM, SEGUNdo NBr 

7500 aBNT.

150 r$ 11.580,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

5. 

coNTÊiNEr dE liXo coM 4 rodaS EMBorra-
cHadaS E TraVa dE frEio, PEGaS laTEraiS, 

caPacidadE 500 liTroS, coM drENo No fUNdo 
do corPo, MEdiNdo 71 x138 x 111,2 cm (lxcxa), 
Na cor BraNco, adESiVado coM a SiMBoloGia 

E iNScriÇÃo iNfEcTaNTE.

02 r$ 2.576,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

6. 

coNTÊiNEr dE liXo coM 4 rodaS EMBorra-
cHadaS E TraVa dE frEio, PEGaS laTEraiS, 

caPacidadE 500 liTroS, coM drENo No fUNdo 
do corPo, MEdiNdo 71x 138 x 111,2 cm (lxcxa), 
Na cor ciNZa adESiVado coM a SiMBoloGia E 

iNScriÇÃo liXo coMUM.

02 r$ 2.576,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

7. 

coNTÊiNEr dE liXo coM PEdal E 2 rodaS
EMBorracHadaS, caPacidadE 240 liTroS, 
MEdiNdo 100 X 59,5 X 74,5, (axlxP), Na cor 
BraNco, adESiVado coM a SiMBoloGia E 

iNScriÇÃo iNfEcTaNTE.

05 r$ 1.890,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

8. 

coNTÊiNEr dE liXo coM PEdal E 2 rodaS
EMBorracHadaS, caPacidadE 240 liTroS, ME-

diNdo 100 X 59,5 X 74,5, (axlxP), Na cor ciNZa, 
adESiVado coM a SiMBoloGia E iNScriÇÃo 

liXo coMUM.

05 r$ 1.840,00
forTclEaN coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 48/fHcGV/2020:
r$ 42.262,00 (Quarenta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais).
Belém/Pa, 25 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 659978

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade: 16/2021
Valor: r$ 2.540,76
objeto: locação de 01 (um) equipamento Sc201a TErUMo STErilE TU-
BING WELBER (TSCD), soldador de tubos para conexões estéreis das bol-
sas de sangue no procedimento de aliquotagem, garantindo a esterilidade 
durante a solda neste aparelho alocado na agência Transfusional da fun-
dação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 18/05/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0269
Plano interno - Pi 104008288c.
origem do recurso Estadual 
contratado(s):
Nome: fUJicoM coMÉrcio dE MaTEriaiS E iMPorTaÇÃo lTda
Endereço: rodovia Br 101, KM 101, s/nº - condomínio cliP, Galpão 101, 
Módulo 02 – conde/ Paraíba, cEP 58.322-000.
Telefone: (85) 4009-6600
E-mail: fujicom.ce@fujicom.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 660282

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 305, de 24 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de faBiENE dE SoU-
Sa frEiTaS, matrícula funcional nº 5946175/ 2, aSSESSor, no seguinte 
elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 4.000,00 (QUaTro Mil 
rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o prazo de 
utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 659874

oUtras MatÉrias
.

decisÃo
dEciSÃo da ilMa. dirETora PrESidENTE da fUNdaÇÃo PÚBlica 
ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, NoS aUToS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar Nº 2019/534667, iNSTaUrada 
aTraVÉS da PorTaria Nº 526, dE 22 dE oUTUBro dE 2020, PUBlicada 
No diário oficial do ESTado do Pará Nº 34.389, dE 28 dE oUTUBro 
dE 2020, rETificada Por MEio dE ErraTa PUBlicada No diário 
oficial do ESTado do Pará Nº 34.426, dE 04 dE dEZEMBro dE 2020, 
Para aPUrar, EM TESE, o coMETiMENTo dE PoSSÍVEl iNfraÇÃo 
PrESENTE No ProcESSo;
Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que:
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Processante e da 
análise jurídica proferida pela aSJUr/fHcGV, não restou comprovado nos 
autos evidências da intenção de infringência aos comandos legais constan-
tes da lei nº 5.810/94 - rJU.
iSTo PoSTo, com fulcro no art. 224, caput, do rJU, esta Presidência resolve:
1 – acatar o Parecer nº 014/2021 - aSJUr, adotando suas razões para de-
cidir, os quais sugeriram o arQUiVaMENTo do ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo diSciPliNar, com fundamento legal no art. 201, da lei nº 5.810/94.
3 – recomenda-se ainda, que o SEPES dê ciência a servidora daNiEllE 
criSTiNa doS SaNToS coSTa, matrícula n°57192783/1 sobre a data de 
seu retorno (02/12/2021), tendo sido concedido ainda 30 dias corridos 
para assumir suas funções nesta fHcGV. dessa forma, dETErMiNo que o 
SEPES assim proceda.
4 – remetam-se os autos ao Gabinete desta Presidência para publicação 
e ciência aos interessados. após, ao SEPES para providências administra-
tivas complementares.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 21 de maio de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE/fHcGV
*decisÃo rePUBLicada coM correÇÕes.

Protocolo: 659905

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 036/2021
NoME: JUaNil doS SaNToS MoNTEiro
MaTricUla: 57205456-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (aBaETE-
TUBa) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 06 à 07/05/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
KlENard aTTilio raNiEri
dirETor do Hrc
Portaria: 041/2021
NoME: JoSE adElErMo carValHo rodriGUES
MaTricUla: 57206620-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (aBaETE-
TUBa) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 18 à 19/05/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc
Portaria: 042/2021
NoME: doriValda riBEiro SErrÃo cUNHa
MaTricUla: 5750563-2
carGo: ENfErMEira
NoME: EllEN carla BaraTa aSSUNÇÃo
MaTricUla: 57234453-1
carGo: ENfErMEira
oBJETiVo ParTiciPar dE TrEiNaMENTo EM Picc (caTETEr VENoSo dE 
iNSErÇÃo PErifÉrica) adUlTo E iNfaNTil coM UlTraSSoNaGrafia.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 24 à 26/05/2021
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
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Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa E ciNco cENTaVoS) 
 rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc
Portaria: 043/2021
NoME: JUaNil doS SaNToS MoNTEiro
MaTricUla: 57205456-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (aBaETE-
TUBa) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 22 à 23/05/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
 rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc
Portaria: 044/2021
NoME: MaNoEl laUdEliNo ValENTE coSTa
MaTricUla: 57210035/1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (aBaETE-
TUBa) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 24 à 25/05/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Protocolo: 659975

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria de N.º 257 de 24 de Maio de 2021
Publicada no doe 34.594 de 25/05/2021
Que designa a servidora Marcela rodrigues dos Santos para participar de 
reunião com o Secretário adjunto e resolver demais assuntos inerentes a 
este Hrca na cidade de Belém - Pa, no período de 25 à 29/05/2021.

Protocolo: 659895

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 044/2020-dir/Hrs de 25 de Maio de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo a criação do setor de cdH- centro de dispensação Hos-
pitalar do HrS.
rESolVE dESiGNar o servidor lUiS oTaVio alVES NEVES, Matricula fun-
cional nº 5471648-3, ocupante do cargo de farMacEUTico/BioQUÍMico, 
para responder pelo centro de dispensação Hospitalar do Hospital regional 
de Salinópolis, a contar de 25.05.2021.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 30 de maio de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 659884

secretaria de estado
de traNsPortes

.

errata
.

errata de Publicação de Portaria de cessão nº 065 de 21/05/2021,  
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.594 de 25/05/2021.
oNde se LÊ:
a contar de 01.02.2021
Leia –se :
a contar de 04.02.2021

Protocolo: 660152

oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 011/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-220, Trecho: entroncamento 
rodovia Pa-136 – Entronc. Pa-395, sub trecho: entroncamento rodovia 
Pa-136 – Km / Km22 (lote i), com extensão de 22,00 km, 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 laca ENGENHaria lTda, ENGE-
forT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENToS lTda, arf coNSTrUÇÕES E 
ENGENHaria EirEli, SaNJUaN ENGENHaria lTda, Via Pará coNSTrU-
Tora lTda, HB20 coNSTrUÇÕES EirEli, J a coNSTrUÇÃo ciVil EirEli, 
TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, G. r. froTa EirEli – 
EPP, B. a. MEio aMBiENTE lTda, coNSTrUTora NorTE BraSil lTda, 
Via oESTE coNSTrUÇÕES lTda, lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli fo-
ram consideradas HaBiliTadaS, e as empresas TErcoN coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS EirEli – EPP, fÊNiX loGiSTica coMÉrcio E locaÇÕES dE 
MáQUiNaS EirEli, carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a. 
e cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda foram consideradas iNaBili-
TadaS. 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 Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante 
Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 25 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 660088

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

errata
.

Portaria N° 323/2021, publicada no doe N° 34.592 do dia 24 de 
maio de 2021, sobre o número de protocolo 658882.
oNde se LÊ: i – cEdEr, o servidor fernando augusto Souza Pinho, ma-
trícula n° 54182700/1, a contar de 17/05/2021.
Leia se: i – cEdEr, o servidor fernando augusto Souza Pinho, matrícula 
n° 54182700/1 a contar de 24/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 25 dE Maio 
dE 2021. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 659752

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 154 de 25 de Maio de 2021.
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2021/531871;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor JoSÉ riBaMar doS SaNToS No-
GUEira, matrícula 13030/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrôno-
mo, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021 (30 diaS), correspondentes 
ao 1º período do triênio 2007/2010
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 660005

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°153 de 24 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/543540;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor, JoSE Jair alVES coSTa, mat. 17450/ 
1, ocupante do cargo de aGENTE dE aTiVidadES aGroPEcUáriaS, con-
forme laudo médico nº 74619 no período de 01/03/2021 a 14/03/2021 e 
laudo Médico nº 74658 no período de 30/03/2021 a 12/04/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira
 

Protocolo: 659747
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Portaria N°151 de 24 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/420249;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora, dolorES fErrEira TraMoNTiN, 
mat. 54186971/ 1, ocupante do cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, no 
período de 15/03/2021 a 26/03/2021, conforme laudo médico nº 74593.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira
 

Protocolo: 659753
Portaria N°152 de 24 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019,
considerando o processo 2021/420249;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora, TiMara dE SoUZa MiraNda, mat. 
57174781/ 1, ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo PUBlica, no 
período de 09/01/2021 a 17/01/2021, conforme laudo médico nº 74594.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de desenvolvimento agrope-
cuário e da Pesca-SEdaP

Protocolo: 660196

.

.

coNtrato
.

contrato nº 35/2021-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
EMENda: 20dEf412414 – dEP. PaUlo BENGSToN
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 12, na quantidade de 01(UM) caMiNHÃo, caBiNE 
METálica; ou superior.
Valor Global: r$ 294.000,00 (duzentos e Noventa e Quatro Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 24/05/2021
Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
contratado: dEVa VEicUloS lTda
Endereço: rua Teonilio Niquini, n° 32, distrito industrial Jardim Piemont 
Sul, Betim-MG cEP – 32.669-700.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 659892
contrato nº 38/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MErcadoS (fogão industrial 04 bocas, sem forno, capacidade 04 bo-
cas, 04 queimadores simples consumo, gás, cor preto, queimador em ferro 
fundido, dimensões aproximadas a 80 x l 71 x P 49 cm, uso de alimentos 
em geral.).
Valor Global: r$ 1.717.000,00 (um milhão setecentos e dezessete mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 25/05/2021
Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
contratado: GloBal diSTriBUidora dE BENS dE coNSUMo lTda
Endereço: rodovia Mário covas, Km 290, 10600, Galpão 03., Meltex, Serra 
do anil, cariacica-ES.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 659957

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 008/2021 – sedaP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, através de sua Pregoeira SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS, de-
signada pela Portaria n° 321, publicada no doE de 21 de setembro de 
2020, comunica que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP, do tipo MENor PrEÇo Por loTE/GrUPo, conforme abaixo:
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para aPoio Na iMPlaNTaÇÃo dE Pro-
JEToS dE PiScicUlTUra EM TaNQUE-rEdE.
daTa dE aBErTUra: dia 10 dE JUNHo dE 2021, aS 10h00min (Horário 
dE BraSÍlia/df).
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://www.gov.br/compras
UaSG: 925859 - Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP (Tv. do chaco, nº 2232, Bairro do Marco, cEP: 66.093-
542, Belém/Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital na 
Imprensa Oficial – DOE, jornais de grande circulação e no COMPRAS GO-
VErNaMENTaiS, de 26/05/2021 até às 09h do dia 10/06/2021 (horário de 
Brasília/df).

a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraS GoVErNaMENTaiS, no endereço www.gov.br/compras 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coM-
PraSPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br, bem como, median-
te solicitação ao e-mail funcional desta cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com
Shirley cristina da costa reis
Pregoeira/SEdaP

Protocolo: 659367

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 194/2021
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: Muanál/Pa
oBJETiVo: auxiliar a Secretaria de Pesca e aquicultura do município no 
planejamento das atividades e realizar visita técnica em áreas propícias 
para Piscicultura.
PErÍodo: 07 a 12/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 200/2021
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): Geraldo dos Santos Tavares
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 18880
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
OBJETIVO: Realizar visita de monitoramento e fiscalização ás obras de 
infraestrutura do Projeto de inovação tecnológica da citricultura na UaGro 
de capitão Poço.
PErÍodo: 01/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 201/2021
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): alexandre alberto Gonçalves Galvão
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 3178595
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
OBJETIVO: Realizar visita de monitoramento e fiscalização ás obras de 
infraestrutura do Projeto de inovação tecnológica da citricultura na UaGro 
de capitão Poço.
PErÍodo: 01/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 203/2021
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): Jorge luiz coelho Magalhães
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 22764/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tracuateua e São João da Ponta/Pa
oBJETiVo: realizar Monitoramento dos equipamentos agrícolas destinados 
aos municípios do Território de integração do Guamá, e reintegrar os equi-
pamentos ao Patrimônio Público.
PErÍodo: 01 a 05/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 204/2021
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): antonio Jorge Qunderé ferreira
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 23230/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tracuateua e São João da Ponta/Pa
oBJETiVo: realizar Monitoramento dos equipamentos agrícolas destinados 
aos municípios do Território de integração do Guamá, e reintegrar os equi-
pamentos ao Patrimônio Público.
PErÍodo: 01 a 05/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 205/2021
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): fauze Zaidan
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carGo/fUNÇÃo: coordenador regional altamira
MaTricUla: 5941567
oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas/Pa
oBJETiVo: Participar do lançamento do Projeto assistência Técnica e Geren-
cial Mais cacau, Termo de fomento celebrado entre a SEdaP e o SENar/ Pa
PErÍodo: 02 a 05/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 206/2021
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): luiz octávio rabelo Júnior
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agr.º
MaTricUla: 23795-1
oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas/Pa
oBJETiVo: Participar do lançamento do Projeto assistência Técnica e Ge-
rencial Mais cacau, Termo de fomento celebrado entre a SEdaP e o SE-
Nar/ Pa
PErÍodo: 02 a 05/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 207/2021
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): antonio fernandes de lima
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 14338
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
oBJETiVo: conduzir técnicos  que irão realizar visita de monitoramento e 
fiscalização ás obras de infraestrutura do Projeto de inovação tecnológica 
da citricultura na UaGro de capitão Poço.
PErÍodo: 01/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 660328

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 694 de 25 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 13.718,4756 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/397290.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 13.718,4756 (treze mil se-
tecentos e dezoito hectares, quarenta e sete ares e cinquenta e seis cen-
tiares), denominada GlEBa PiTaNGUEira, localizada no Município ipixuna 
do Pará, com limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes ter-
mos: inicia-se a descrição deste perímetro no marco M-001, de coordena-
da N =  9.714.328,18m e E = 223.159,42m; deste, segue pela Margem 
direita (sentido oeste-leste) da Estrada Sem denominação, com a seguin-
te distância: 8,34 m e azimute plano 158°50’57” até o marco M-002, de 
coordenada N = 9.714.320,40m e E = 223.162,43m; 1,09 m e azimute 
plano 154°22’41” até o marco M-003, de coordenada N = 9.714.319,42m 
e E = 223.162,90m; 0,50 m e azimute plano 147°15’53” até o marco 
M-004, de coordenada N = 9.714.319,00m e E = 223.163,17m; 29,72 m 
e azimute plano 145°53’15” até o marco M-005, de coordenada N = 
9.714.294,39m e E = 223.179,84m; 0,71 m e azimute plano 142°58’11” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.714.293,82m e E = 223.180,27m; 
0,41 m e azimute plano 138°56’43” até o marco M-007, de coordenada N 

= 9.714.293,51m e E = 223.180,54m; 19,66 m e azimute plano 136°37’42” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.714.279,22m e E = 223.194,04m; 
0,81 m e azimute plano 132°59’26” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.714.278,67m e E = 223.194,63m; 0,76 m e azimute plano 127°01’12” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.714.278,21m e E = 223.195,24m; 
17,18 m e azimute plano 123°41’58” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.714.268,68m e E = 223.209,53m; 0,45 m e azimute plano 122°16’32” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.714.268,44m e E = 223.209,91m; 
0,90 m e azimute plano 116°16’53” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.714.268,04m e E = 223.210,72m; 20,63 m e azimute plano 112°36’02” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.714.260,11m e E = 223.229,77m; 
0,93 m e azimute plano 108°49’29” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.714.259,81m e E = 223.230,65m; 0,94 m e azimute plano 101°40’08” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.714.259,62m e E = 223.231,57m; 
24,80 m e azimute plano 97°20’34” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.714.256,45m e E = 223.256,17m; 0,69 m e azimute plano 94°08’41” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.714.256,40m e E = 223.256,86m; 
50,41 m e azimute plano 91°43’40” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.714.254,88m e E = 223.307,25m; 6,75 m e azimute plano 93°49’31” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.714.254,43m e E = 223.313,98m; 
0,36 m e azimute plano 93°10’47” até o marco M-021, de coordenada N = 
9.714.254,41m e E = 223.314,34m; 243,68 m e azimute plano 90°56’01” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.714.250,44m e E = 223.557,99m; 
184,97 m e azimute plano 91°28’29” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.714.245,68m e E = 223.742,90m; 0,18 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.714.245,68m e E = 223.743,08m; 
0,16 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-025, de coordenada N = 
9.714.245,68m e E = 223.743,24m; 138,03 m e azimute plano 88°41’02” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.714.248,85m e E = 223.881,23m; 
19,59 m e azimute plano 90°42’07” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.714.248,61m e E = 223.900,82m; 239,11 m e azimute plano 90°42’08” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.714.245,68m e E = 224.139,91m; 
0,23 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.714.245,68m e E = 224.140,14m; 89,22 m e azimute plano 88°28’40” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.714.248,05m e E = 224.229,33m; 
33,87 m e azimute plano 96°37’47” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.714.244,14m e E = 224.262,97m; 0,85 m e azimute plano 93°21’59” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.714.244,09m e E = 224.263,82m; 
69,01 m e azimute plano 89°20’39” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.714.244,88m e E = 224.332,83m; 137,29 m e azimute plano 90°39’34” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.714.243,30m e E = 224.470,11m; 
0,16 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.714.243,30m e E = 224.470,27m; 48,47 m e azimute plano 89°04’40” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.714.244,08m e E = 224.518,73m; 
19,25 m e azimute plano 101°19’18” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.714.240,30m e E = 224.537,61m; 20,44 m e azimute plano 105°03’22” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.714.234,99m e E = 224.557,35m; 
23,96 m e azimute plano 116°34’33” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.714.224,27m e E = 224.578,78m; 20,57 m e azimute plano 119°28’07” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.714.214,15m e E = 224.596,69m; 
65,16 m e azimute plano 123°06’52” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.714.178,55m e E = 224.651,27m; 0,28 m e azimute plano 122°00’19” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.714.178,40m e E = 224.651,51m; 
48,10 m e azimute plano 120°47’54” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.714.153,77m e E = 224.692,83m; 0,23 m e azimute plano 118°48’39” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.714.153,66m e E = 224.693,03m; 
31,61 m e azimute plano 118°29’41” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.714.138,58m e E = 224.720,81m; 1,04 m e azimute plano 114°21’11” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.714.138,15m e E = 224.721,76m; 
0,24 m e azimute plano 109°10’44” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.714.138,07m e E = 224.721,99m; 30,37 m e azimute plano 107°58’11” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.714.128,70m e E = 224.750,88m; 
65,78 m e azimute plano 116°15’26” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.714.099,60m e E = 224.809,87m; 91,15 m e azimute plano 117°53’51” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.714.056,95m e E = 224.890,43m; 
79,69 m e azimute plano 123°41’10” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.714.012,75m e E = 224.956,74m; 52,32 m e azimute plano 125°07’58” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.713.982,64m e E = 224.999,53m; 
0,62 m e azimute plano 123°10’43” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.713.982,30m e E = 225.000,05m; 0,35 m e azimute plano 118°44’23” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.713.982,13m e E = 225.000,36m; 
67,80 m e azimute plano 117°09’44” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.713.951,18m e E = 225.060,68m; 0,89 m e azimute plano 113°57’45” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.713.950,82m e E = 225.061,49m; 
60,77 m e azimute plano 109°51’15” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.713.930,18m e E = 225.118,65m; 0,74 m e azimute plano 106°28’37” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.713.929,97m e E = 225.119,36m; 
53,13 m e azimute plano 103°49’47” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.713.917,27m e E = 225.170,95m; 0,47 m e azimute plano 102°15’53” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.713.917,17m e E = 225.171,41m; 
1,05 m e azimute plano 95°26’25” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.713.917,07m e E = 225.172,46m; 34,14 m e azimute plano 91°20’34” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.713.916,27m e E = 225.206,59m; 
0,88 m e azimute plano 87°23’51” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.713.916,31m e E = 225.207,47m; 0,87 m e azimute plano 80°45’14” até 
o marco M-064, de coordenada N = 9.713.916,45m e E = 225.208,33m; 
0,88 m e azimute plano 73°25’34” até o marco M-065, de coordenada N = 
9.713.916,70m e E = 225.209,17m; 29,66 m e azimute plano 69°36’57” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.713.927,03m e E = 225.236,97m; 
1,18 m e azimute plano 64°57’14” até o marco M-067, de coordenada N = 
9.713.927,53m e E = 225.238,04m; 0,41 m e azimute plano 57°50’52” até 
o marco M-068, de coordenada N = 9.713.927,75m e E = 225.238,39m; 
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44,52 m e azimute plano 56°35’31” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.713.952,26m e E = 225.275,55m; 35,12 m e azimute plano 59°28’12” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.713.970,10m e E = 225.305,80m; 
35,82 m e azimute plano 70°01’01” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.713.982,34m e E = 225.339,46m; 35,95 m e azimute plano 81°20’41” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.713.987,75m e E = 225.375,00m; 
34,25 m e azimute plano 86°05’57” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.713.990,08m e E = 225.409,17m; 59,99 m e azimute plano 93°45’57” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.713.986,14m e E = 225.469,03m; 
0,46 m e azimute plano 92°29’22” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.713.986,12m e E = 225.469,49m; 0,42 m e azimute plano 87°16’25” até 
o marco M-076, de coordenada N = 9.713.986,14m e E = 225.469,91m; 
52,17 m e azimute plano 86°32’17” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.713.989,29m e E = 225.521,98m; 25,76 m e azimute plano 91°41’26” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.713.988,53m e E = 225.547,73m; 
22,51 m e azimute plano 106°40’47” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.713.982,07m e E = 225.569,29m; 22,46 m e azimute plano 129°48’55” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.713.967,69m e E = 225.586,54m; 
21,43 m e azimute plano 144°41’10” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.713.950,20m e E = 225.598,93m; 17,60 m e azimute plano 160°49’25” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.713.933,58m e E = 225.604,71m; 
43,57 m e azimute plano 172°52’01” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.713.890,35m e E = 225.610,12m; 50,38 m e azimute plano 180°53’55” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.713.839,98m e E = 225.609,33m; 
0,60 m e azimute plano 178°05’27” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.713.839,38m e E = 225.609,35m; 30,26 m e azimute plano 175°29’22” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.713.809,21m e E = 225.611,73m; 
0,67 m e azimute plano 172°14’05” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.713.808,55m e E = 225.611,82m; 0,35 m e azimute plano 168°21’59” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.713.808,21m e E = 225.611,89m; 
28,51 m e azimute plano 167°07’44” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.713.780,42m e E = 225.618,24m; 0,86 m e azimute plano 163°52’21” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.713.779,59m e E = 225.618,48m; 
1,28 m e azimute plano 154°37’57” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.713.778,43m e E = 225.619,03m; 18,56 m e azimute plano 149°02’30” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.713.762,51m e E = 225.628,58m; 
1,10 m e azimute plano 144°34’59” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.713.761,61m e E = 225.629,22m; 0,96 m e azimute plano 135°50’33” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.713.760,92m e E = 225.629,89m; 
22,48 m e azimute plano 132°07’59” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.713.745,84m e E = 225.646,56m; 0,26 m e azimute plano 130°21’52” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.713.745,67m e E = 225.646,76m; 
0,55 m e azimute plano 128°20’00” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.713.745,33m e E = 225.647,19m; 20,48 m e azimute plano 125°31’17” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.713.733,43m e E = 225.663,86m; 
0,53 m e azimute plano 123°23’19” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.713.733,14m e E = 225.664,30m; 30,70 m e azimute plano 121°14’09” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.713.717,22m e E = 225.690,55m; 
0,80 m e azimute plano 116°53’13” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.713.716,86m e E = 225.691,26m; 25,16 m e azimute plano 114°08’26” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.713.706,57m e E = 225.714,22m; 
29,48 m e azimute plano 115°13’04” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.713.694,01m e E = 225.740,89m; 24,62 m e azimute plano 119°43’50” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.713.681,80m e E = 225.762,27m; 
24,62 m e azimute plano 131°10’46” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.713.665,59m e E = 225.780,80m; 32,20 m e azimute plano 131°03’31” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.713.644,44m e E = 225.805,08m; 
59,15 m e azimute plano 138°14’30” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.713.600,32m e E = 225.844,47m; 28,40 m e azimute plano 138°22’05” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.713.579,09m e E = 225.863,34m; 
37,09 m e azimute plano 142°38’53” até o marco M-109, de coordenada N 
= 9.713.549,61m e E = 225.885,84m; 35,27 m e azimute plano 152°18’32” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.713.518,38m e E = 225.902,23m; 
0,29 m e azimute plano 150°45’04” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.713.518,13m e E = 225.902,37m; 0,94 m e azimute plano 145°48’16” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.713.517,35m e E = 225.902,90m; 
40,16 m e azimute plano 142°13’53” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.713.485,60m e E = 225.927,50m; 0,28 m e azimute plano 140°42’38” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.713.485,38m e E = 225.927,68m; 
1,27 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.713.484,48m e E = 225.928,58m; 37,87 m e azimute plano 129°01’51” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.713.460,63m e E = 225.958,00m; 
1,10 m e azimute plano 124°16’02” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.713.460,01m e E = 225.958,91m; 0,42 m e azimute plano 118°23’35” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.713.459,81m e E = 225.959,28m; 
40,82 m e azimute plano 116°34’17” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.713.441,55m e E = 225.995,79m; 0,80 m e azimute plano 112°43’47” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.713.441,24m e E = 225.996,53m; 
0,52 m e azimute plano 108°05’00” até o marco M-121, de coordenada N 
= 9.713.441,08m e E = 225.997,02m; 52,36 m e azimute plano 105°42’50” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.713.426,90m e E = 226.047,42m; 
30,17 m e azimute plano 112°36’45” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.713.415,30m e E = 226.075,27m; 39,85 m e azimute plano 118°29’40” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.713.396,29m e E = 226.110,29m; 
49,03 m e azimute plano 123°10’29” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.713.369,46m e E = 226.151,33m; 0,39 m e azimute plano 121°13’06” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.713.369,26m e E = 226.151,66m; 
0,21 m e azimute plano 119°03’17” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.713.369,16m e E = 226.151,84m; 46,88 m e azimute plano 118°18’33” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.713.346,93m e E = 226.193,11m; 
0,53 m e azimute plano 115°36’08” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.713.346,70m e E = 226.193,59m; 38,97 m e azimute plano 113°58’01” 

até o marco M-130, de coordenada N = 9.713.330,87m e E = 226.229,20m; 
30,76 m e azimute plano 115°54’25” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.713.317,43m e E = 226.256,87m; 0,73 m e azimute plano 112°40’50” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.713.317,15m e E = 226.257,54m; 
1,27 m e azimute plano 105°01’06” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.713.316,82m e E = 226.258,77m; 40,25 m e azimute plano 99°05’33” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.713.310,46m e E = 226.298,51m; 
0,72 m e azimute plano 95°33’11” até o marco M-135, de coordenada N = 
9.713.310,39m e E = 226.299,23m; 71,61 m e azimute plano 93°11’10” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.713.306,41m e E = 226.370,73m; 
40,56 m e azimute plano 92°14’48” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.713.304,82m e E = 226.411,26m; 0,28 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.713.304,82m e E = 226.411,54m; 
0,94 m e azimute plano 86°20’52” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.713.304,88m e E = 226.412,48m; 29,63 m e azimute plano 82°17’57” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.713.308,85m e E = 226.441,84m; 
0,17 m e azimute plano 83°17’25” até o marco M-141, de coordenada N = 
9.713.308,87m e E = 226.442,01m; 55,41 m e azimute plano 80°56’08” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.713.317,60m e E = 226.496,73m; 
71,75 m e azimute plano 81°46’42” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.713.327,86m e E = 226.567,74m; 37,75 m e azimute plano 88°01’36” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.713.329,16m e E = 226.605,47m; 
37,62 m e azimute plano 92°00’38” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.713.327,84m e E = 226.643,07m; 0,24 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.713.327,84m e E = 226.643,31m; 
0,19 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.713.327,84m e E = 226.643,50m; 3,44 m e azimute plano 88°30’05” até 
o marco M-148, de coordenada N = 9.713.327,93m e E = 226.646,94m; 
54,33 m e azimute plano 88°25’43” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.713.329,42m e E = 226.701,25m; 52,21 m e azimute plano 91°44’03” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.713.327,84m e E = 226.753,44m; 
29,42 m e azimute plano 91°32’19” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.713.327,05m e E = 226.782,85m; 38,20 m e azimute plano 91°12’00” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.713.326,25m e E = 226.821,04m; 
28,65 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.713.326,25m e E = 226.849,69m; 0,38 m e azimute plano 88°29’33” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.713.326,26m e E = 226.850,07m; 
58,82 m e azimute plano 86°54’02” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.713.329,44m e E = 226.908,80m; 0,29 m e azimute plano 86°03’17” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.713.329,46m e E = 226.909,09m; 
49,74 m e azimute plano 84°34’00” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.713.334,17m e E = 226.958,61m; 36,06 m e azimute plano 92°28’45” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.713.332,61m e E = 226.994,64m; 
0,31 m e azimute plano 91°50’51” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.713.332,60m e E = 226.994,95m; 0,29 m e azimute plano 88°01’30” até 
o marco M-160, de coordenada N = 9.713.332,61m e E = 226.995,24m; 
38,01 m e azimute plano 87°37’04” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.713.334,19m e E = 227.033,22m; 92,00 m e azimute plano 89°30’29” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.713.334,98m e E = 227.125,22m; 
78,57 m e azimute plano 88°50’25” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.713.336,57m e E = 227.203,77m; 27,43 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.713.336,57m e E = 227.231,20m; 
78,56 m e azimute plano 94°37’19” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.713.330,24m e E = 227.309,50m; 0,28 m e azimute plano 94°05’08” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.713.330,22m e E = 227.309,78m; 
39,72 m e azimute plano 92°16’47” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.713.328,64m e E = 227.349,47m; 0,28 m e azimute plano 92°02’43” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.713.328,63m e E = 227.349,75m; 
31,75 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.713.328,63m e E = 227.381,50m; 0,53 m e azimute plano 87°50’20” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.713.328,65m e E = 227.382,03m; 
41,71 m e azimute plano 85°40’57” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.713.331,79m e E = 227.423,62m; 91,83 m e azimute plano 93°27’09” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.713.326,26m e E = 227.515,28m; 
86,38 m e azimute plano 92°37’39” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.713.322,30m e E = 227.601,57m; 94,84 m e azimute plano 97°11’00” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.713.310,44m e E = 227.695,67m; 
48,87 m e azimute plano 98°23’19” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.713.303,31m e E = 227.744,02m; 0,25 m e azimute plano 99°05’25” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.713.303,27m e E = 227.744,27m; 
35,53 m e azimute plano 96°20’05” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.713.299,35m e E = 227.779,58m; 19,13 m e azimute plano 102°59’24” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.713.295,05m e E = 227.798,22m; 
14,26 m e azimute plano 129°28’54” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.713.285,98m e E = 227.809,23m; 12,00 m e azimute plano 154°48’05” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.713.275,12m e E = 227.814,34m; 
23,73 m e azimute plano 176°25’25” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.713.251,44m e E = 227.815,82m; 120,27 m e azimute plano 
182°38’08” até o marco M-182, de coordenada N = 9.713.131,30m e E = 
227.810,29m; 113,78 m e azimute plano 184°47’59” até o marco M-183, 
de coordenada N = 9.713.017,92m e E = 227.800,77m; 0,58 m e azimute 
plano 181°58’30” até o marco M-184, de coordenada N = 9.713.017,34m 
e E = 227.800,75m; 0,91 m e azimute plano 176°13’40” até o marco 
M-185, de coordenada N = 9.713.016,43m e E = 227.800,81m; 18,40 m 
e azimute plano 172°34’12” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.712.998,18m e E = 227.803,19m; 1,04 m e azimute plano 168°21’59” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.712.997,16m e E = 227.803,40m; 
1,03 m e azimute plano 160°09’33” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.712.996,19m e E = 227.803,75m; 1,03 m e azimute plano 150°56’43” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.712.995,29m e E = 227.804,25m; 
1,04 m e azimute plano 143°14’27” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.712.994,46m e E = 227.804,87m; 1,03 m e azimute plano 134°12’55” 
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até o marco M-191, de coordenada N = 9.712.993,74m e E = 227.805,61m; 
13,53 m e azimute plano 130°14’02” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.712.985,00m e E = 227.815,94m; 1,13 m e azimute plano 125°39’19” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.712.984,34m e E = 227.816,86m; 
1,14 m e azimute plano 116°06’50” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.712.983,84m e E = 227.817,88m; 1,13 m e azimute plano 106°59’27” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.712.983,51m e E = 227.818,96m; 
18,69 m e azimute plano 102°15’58” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.712.979,54m e E = 227.837,22m; 0,30 m e azimute plano 101°41’22” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.712.979,48m e E = 227.837,51m; 
37,86 m e azimute plano 99°39’23” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.712.973,13m e E = 227.874,83m; 1,18 m e azimute plano 94°50’38” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.712.973,03m e E = 227.876,01m; 
39,38 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.712.973,03m e E = 227.915,39m; 62,64 m e azimute plano 95°03’52” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.712.967,50m e E = 227.977,79m; 
0,28 m e azimute plano 94°05’08” até o marco M-202, de coordenada N = 
9.712.967,48m e E = 227.978,07m; 33,38 m e azimute plano 92°43’49” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.712.965,89m e E = 228.011,41m; 
1,01 m e azimute plano 88°17’55” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.712.965,92m e E = 228.012,42m; 1,02 m e azimute plano 80°26’45” até 
o marco M-205, de coordenada N = 9.712.966,09m e E = 228.013,43m; 
1,01 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-206, de coordenada N = 
9.712.966,41m e E = 228.014,39m; 18,86 m e azimute plano 67°45’31” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.712.973,55m e E = 228.031,85m; 
1,20 m e azimute plano 62°47’46” até o marco M-208, de coordenada N = 
9.712.974,10m e E = 228.032,92m; 1,20 m e azimute plano 53°07’48” até 
o marco M-209, de coordenada N = 9.712.974,82m e E = 228.033,88m; 
30,92 m e azimute plano 48°07’13” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.712.995,46m e E = 228.056,90m; 0,98 m e azimute plano 43°45’49” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.712.996,17m e E = 228.057,58m; 
25,91 m e azimute plano 40°02’16” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.713.016,01m e E = 228.074,25m; 0,92 m e azimute plano 36°07’10” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.713.016,75m e E = 228.074,79m; 
0,91 m e azimute plano 28°48’39” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.713.017,55m e E = 228.075,23m; 0,91 m e azimute plano 21°13’05” até 
o marco M-215, de coordenada N = 9.713.018,40m e E = 228.075,56m; 
34,14 m e azimute plano 17°35’47” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.713.050,94m e E = 228.085,88m; 0,51 m e azimute plano 15°56’43” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.713.051,43m e E = 228.086,02m; 
57,57 m e azimute plano 13°27’34” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.713.107,42m e E = 228.099,42m; 63,04 m e azimute plano 19°33’52” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.713.166,82m e E = 228.120,53m; 
19,85 m e azimute plano 29°27’30” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.713.184,10m e E = 228.130,29m; 15,76 m e azimute plano 37°53’16” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.713.196,54m e E = 228.139,97m; 
13,28 m e azimute plano 67°08’28” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.713.201,70m e E = 228.152,21m; 15,43 m e azimute plano 87°23’57” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.713.202,40m e E = 228.167,62m; 
46,84 m e azimute plano 100°33’59” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.713.193,81m e E = 228.213,67m; 44,41 m e azimute plano 100°18’01” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.713.185,87m e E = 228.257,36m; 
0,65 m e azimute plano 98°00’17” até o marco M-226, de coordenada N = 
9.713.185,78m e E = 228.258,00m; 37,24 m e azimute plano 94°52’02” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.713.182,62m e E = 228.295,11m; 
39,09 m e azimute plano 98°07’04” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.713.177,10m e E = 228.333,81m; 0,44 m e azimute plano 96°28’59” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.713.177,05m e E = 228.334,25m; 
30,25 m e azimute plano 94°30’43” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.713.174,67m e E = 228.364,41m; 1,11 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.713.174,67m e E = 228.365,52m; 
1,11 m e azimute plano 81°12’53” até o marco M-232, de coordenada N = 
9.713.174,84m e E = 228.366,62m; 1,12 m e azimute plano 71°43’39” até 
o marco M-233, de coordenada N = 9.713.175,19m e E = 228.367,68m; 
16,36 m e azimute plano 67°09’53” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.713.181,54m e E = 228.382,76m; 1,03 m e azimute plano 62°56’20” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.713.182,01m e E = 228.383,68m; 
1,03 m e azimute plano 54°27’44” até o marco M-236, de coordenada N = 
9.713.182,61m e E = 228.384,52m; 1,03 m e azimute plano 45°47’05” até 
o marco M-237, de coordenada N = 9.713.183,33m e E = 228.385,26m; 
20,23 m e azimute plano 41°48’53” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.713.198,41m e E = 228.398,75m; 0,23 m e azimute plano 41°25’25” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.713.198,58m e E = 228.398,90m; 
1,10 m e azimute plano 35°43’12” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.713.199,47m e E = 228.399,54m; 23,14 m e azimute plano 30°56’33” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.713.219,32m e E = 228.411,44m; 
17,79 m e azimute plano 30°59’29” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.713.234,57m e E = 228.420,60m; 12,22 m e azimute plano 42°42’43” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.713.243,55m e E = 228.428,89m; 
12,39 m e azimute plano 60°37’20” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.713.249,63m e E = 228.439,69m; 13,44 m e azimute plano 78°06’17” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.713.252,40m e E = 228.452,84m; 
173,19 m e azimute plano 92°36’40” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.713.244,51m e E = 228.625,85m; 169,23 m e azimute plano 93°45’51” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.713.233,40m e E = 228.794,71m; 
0,23 m e azimute plano 92°29’22” até o marco M-248, de coordenada N = 
9.713.233,39m e E = 228.794,94m; 96,01 m e azimute plano 91°53’53” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.713.230,21m e E = 228.890,90m; 
334,08 m e azimute plano 93°21’05” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.713.210,68m e E = 229.224,41m; 77,91 m e azimute plano 92°20’21” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.713.207,50m e E = 229.302,26m; 
1,00 m e azimute plano 88°16’54” até o marco M-252, de coordenada N = 

9.713.207,53m e E = 229.303,26m; 0,99 m e azimute plano 80°09’32” até 
o marco M-253, de coordenada N = 9.713.207,70m e E = 229.304,24m; 
22,91 m e azimute plano 75°57’28” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.713.213,26m e E = 229.326,47m; 0,72 m e azimute plano 73°04’21” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.713.213,47m e E = 229.327,16m; 
0,81 m e azimute plano 66°36’53” até o marco M-256, de coordenada N = 
9.713.213,79m e E = 229.327,90m; 26,62 m e azimute plano 63°25’31” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.713.225,70m e E = 229.351,71m; 
1,18 m e azimute plano 58°52’11” até o marco M-258, de coordenada N = 
9.713.226,31m e E = 229.352,72m; 1,18 m e azimute plano 49°08’05” até 
o marco M-259, de coordenada N = 9.713.227,08m e E = 229.353,61m; 
37,61 m e azimute plano 44°08’17” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.713.254,07m e E = 229.379,80m; 0,50 m e azimute plano 42°34’50” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.713.254,44m e E = 229.380,14m; 
0,38 m e azimute plano 38°39’35” até o marco M-262, de coordenada N = 
9.713.254,74m e E = 229.380,38m; 54,06 m e azimute plano 36°51’49” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.713.297,99m e E = 229.412,81m; 
23,65 m e azimute plano 61°06’19” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.713.309,42m e E = 229.433,52m; 27,23 m e azimute plano 79°34’09” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.713.314,35m e E = 229.460,30m; 
27,07 m e azimute plano 115°54’43” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.713.302,52m e E = 229.484,65m; 34,59 m e azimute plano 140°20’57” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.713.275,89m e E = 229.506,72m; 
1,17 m e azimute plano 135°20’50” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.713.275,06m e E = 229.507,54m; 1,17 m e azimute plano 125°59’29” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.713.274,37m e E = 229.508,49m; 
1,17 m e azimute plano 115°54’23” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.713.273,86m e E = 229.509,54m; 1,18 m e azimute plano 106°44’45” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.713.273,52m e E = 229.510,67m; 
1,17 m e azimute plano 96°52’54” até o marco M-272, de coordenada N = 
9.713.273,38m e E = 229.511,83m; 1,17 m e azimute plano 87°33’11” até 
o marco M-273, de coordenada N = 9.713.273,43m e E = 229.513,00m; 
1,18 m e azimute plano 77°44’07” até o marco M-274, de coordenada N = 
9.713.273,68m e E = 229.514,15m; 116,47 m e azimute plano 72°58’34” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.713.307,78m e E = 229.625,52m; 
66,54 m e azimute plano 149°47’22” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.713.250,28m e E = 229.659,00m; 57,13 m e azimute plano 157°37’23” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.713.197,45m e E = 229.680,75m; 
54,00 m e azimute plano 169°59’11” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.713.144,27m e E = 229.690,14m; 34,48 m e azimute plano 170°45’13” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.713.110,24m e E = 229.695,68m; 
64,50 m e azimute plano 171°39’23” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.713.046,42m e E = 229.705,04m; 73,31 m e azimute plano 170°38’30” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.712.974,09m e E = 229.716,96m; 
1,26 m e azimute plano 164°51’51” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.712.972,87m e E = 229.717,29m; 0,34 m e azimute plano 159°26’38” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.712.972,55m e E = 229.717,41m; 
16,36 m e azimute plano 157°09’53” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.712.957,47m e E = 229.723,76m; 1,20 m e azimute plano 152°09’09” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.712.956,41m e E = 229.724,32m; 
1,21 m e azimute plano 142°22’26” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.712.955,45m e E = 229.725,06m; 1,20 m e azimute plano 132°18’21” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.712.954,64m e E = 229.725,95m; 
13,01 m e azimute plano 127°36’03” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.712.946,70m e E = 229.736,26m; 1,09 m e azimute plano 122°40’20” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.712.946,11m e E = 229.737,18m; 
1,09 m e azimute plano 114°26’38” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.712.945,66m e E = 229.738,17m; 1,10 m e azimute plano 105°18’03” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.712.945,37m e E = 229.739,23m; 
1,09 m e azimute plano 96°20’25” até o marco M-292, de coordenada N = 
9.712.945,25m e E = 229.740,31m; 1,09 m e azimute plano 87°22’25” até 
o marco M-293, de coordenada N = 9.712.945,30m e E = 229.741,40m; 
19,20 m e azimute plano 82°52’43” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.712.947,68m e E = 229.760,45m; 0,89 m e azimute plano 78°56’37” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.712.947,85m e E = 229.761,32m; 
0,88 m e azimute plano 72°10’52” até o marco M-296, de coordenada N = 
9.712.948,12m e E = 229.762,16m; 49,24 m e azimute plano 68°22’09” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.712.966,27m e E = 229.807,93m; 
37,86 m e azimute plano 73°03’47” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.712.977,30m e E = 229.844,15m; 17,06 m e azimute plano 73°20’22” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.712.982,19m e E = 229.860,49m; 
58,76 m e azimute plano 163°01’48” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.712.925,99m e E = 229.877,64m; 204,99 m e azimute plano 
162°41’16” até o marco M-301, de coordenada N = 9.712.730,29m e E = 
229.938,64m; 277,66 m e azimute plano 162°37’11” até o marco M-302, 
de coordenada N = 9.712.465,31m e E = 230.021,58m; 253,82 m e 
azimute plano 162°37’18” até o marco M-303, de coordenada N = 
9.712.223,08m e E = 230.097,39m; 235,97 m e azimute plano 162°34’51” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.711.997,93m e E = 230.168,03m; 
253,87 m e azimute plano 162°43’04” até o marco M-305, de coordenada 
N = 9.711.755,52m e E = 230.243,45m; 253,17 m e azimute plano 
161°52’38” até o marco M-306, de coordenada N = 9.711.514,91m e E = 
230.322,20m; 93,80 m e azimute plano 160°40’07” até o marco M-307, de 
coordenada N = 9.711.426,40m e E = 230.353,25m; 125,05 m e azimute 
plano 164°03’23” até o marco M-308, de coordenada N = 9.711.306,16m 
e E = 230.387,60m; 168,21 m e azimute plano 163°09’49” até o marco 
M-309, de coordenada N = 9.711.145,16m e E = 230.436,32m; 102,69 m 
e azimute plano 161°59’00” até o marco M-310, de coordenada N = 
9.711.047,51m e E = 230.468,08m; 113,31 m e azimute plano 162°45’00” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.710.939,30m e E = 230.501,68m; 
0,26 m e azimute plano 162°15’19” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.710.939,05m e E = 230.501,76m; 102,71 m e azimute plano 
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160°35’09” até o marco M-313, de coordenada N = 9.710.842,18m e E = 
230.535,90m; 1,13 m e azimute plano 155°28’20” até o marco M-314, de 
coordenada N = 9.710.841,15m e E = 230.536,37m; 1,13 m e azimute 
plano 146°35’32” até o marco M-315, de coordenada N = 9.710.840,21m 
e E = 230.536,99m; 1,13 m e azimute plano 137°08’51” até o marco 
M-316, de coordenada N = 9.710.839,38m e E = 230.537,76m; 1,13 m e 
azimute plano 127°47’09” até o marco M-317, de coordenada N = 
9.710.838,69m e E = 230.538,65m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido oeste-leste) da Estrada Sem denominação, com a seguinte dis-
tância: 1,13 m e azimute plano 118°36’38” até o marco M-318, de coorde-
nada N = 9.710.838,15m e E = 230.539,64m; 1,14 m e azimute plano 
109°33’07” até o marco M-319, de coordenada N = 9.710.837,77m e E = 
230.540,71m; 1,13 m e azimute plano 100°12’50” até o marco M-320, de 
coordenada N = 9.710.837,57m e E = 230.541,82m; 1,13 m e azimute 
plano 90°30’25” até o marco M-321, de coordenada N = 9.710.837,56m e 
E = 230.542,95m; 254,55 m e azimute plano 86°14’42” até o marco 
M-322, de coordenada N = 9.710.854,23m e E = 230.796,95m; 0,17 m e 
azimute plano 86°38’01” até o marco M-323, de coordenada N = 
9.710.854,24m e E = 230.797,12m; 150,61 m e azimute plano 84°51’40” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.710.867,73m e E = 230.947,12m; 
260,24 m e azimute plano 85°05’36” até o marco M-325, de coordenada N 
= 9.710.889,99m e E = 231.206,41m; 150,07 m e azimute plano 85°09’24” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.710.902,66m e E = 231.355,94m; 
95,72 m e azimute plano 84°17’33” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.710.912,18m e E = 231.451,19m; 75,62 m e azimute plano 85°10’58” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.710.918,53m e E = 231.526,54m; 
0,64 m e azimute plano 82°45’47” até o marco M-329, de coordenada N = 
9.710.918,61m e E = 231.527,17m; 0,79 m e azimute plano 76°50’33” até 
o marco M-330, de coordenada N = 9.710.918,79m e E = 231.527,94m; 
44,28 m e azimute plano 73°29’48” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.710.931,37m e E = 231.570,40m; 36,65 m e azimute plano 80°20’23” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.710.937,52m e E = 231.606,53m; 
29,20 m e azimute plano 92°55’30” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.710.936,03m e E = 231.635,69m; 21,98 m e azimute plano 109°38’49” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.710.928,64m e E = 231.656,39m; 
36,44 m e azimute plano 119°17’40” até o marco M-335, de coordenada N 
= 9.710.910,81m e E = 231.688,17m; 85,29 m e azimute plano 123°56’23” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.710.863,19m e E = 231.758,93m; 
16,48 m e azimute plano 124°49’06” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.710.853,78m e E = 231.772,46m; 72,42 m e azimute plano 124°49’36” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.710.812,42m e E = 231.831,91m; 
0,58 m e azimute plano 122°19’11” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.710.812,11m e E = 231.832,40m; 0,39 m e azimute plano 119°11’51” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.710.811,92m e E = 231.832,74m; 
43,55 m e azimute plano 116°50’51” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.710.792,25m e E = 231.871,60m; 28,51 m e azimute plano 116°50’05” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.710.779,38m e E = 231.897,04m; 
0,89 m e azimute plano 113°06’51” até o marco M-343, de coordenada N 
= 9.710.779,03m e E = 231.897,86m; 43,73 m e azimute plano 109°06’07” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.710.764,72m e E = 231.939,18m; 
1,12 m e azimute plano 104°32’04” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.710.764,44m e E = 231.940,26m; 0,22 m e azimute plano 97°45’55” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.710.764,41m e E = 231.940,48m; 
16,06 m e azimute plano 98°07’30” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.710.762,14m e E = 231.956,38m; 17,06 m e azimute plano 110°52’42” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.710.756,06m e E = 231.972,32m; 
0,15 m e azimute plano 109°39’14” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.710.756,01m e E = 231.972,46m; 19,25 m e azimute plano 109°10’09” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.710.749,69m e E = 231.990,64m; 
50,11 m e azimute plano 111°17’46” até o marco M-351, de coordenada N 
= 9.710.731,49m e E = 232.037,33m; 55,53 m e azimute plano 111°48’26” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.710.710,86m e E = 232.088,89m; 
0,22 m e azimute plano 110°51’16” até o marco M-353, de coordenada N 
= 9.710.710,78m e E = 232.089,10m; 39,68 m e azimute plano 109°52’24” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.710.697,29m e E = 232.126,42m; 
0,34 m e azimute plano 108°58’13” até o marco M-355, de coordenada N 
= 9.710.697,18m e E = 232.126,74m; 53,98 m e azimute plano 107°06’32” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.710.681,30m e E = 232.178,33m; 
0,32 m e azimute plano 104°28’13” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.710.681,22m e E = 232.178,64m; 47,34 m e azimute plano 104°30’32” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.710.669,36m e E = 232.224,47m; 
79,14 m e azimute plano 108°04’15” até o marco M-359, de coordenada N 
= 9.710.644,81m e E = 232.299,71m; 40,01 m e azimute plano 107°20’53” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.710.632,88m e E = 232.337,90m; 
50,54 m e azimute plano 106°26’54” até o marco M-361, de coordenada N 
= 9.710.618,57m e E = 232.386,37m; 0,79 m e azimute plano 103°09’27” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.710.618,39m e E = 232.387,14m; 
0,19 m e azimute plano 98°58’21” até o marco M-363, de coordenada N = 
9.710.618,36m e E = 232.387,33m; 43,37 m e azimute plano 98°25’11” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.710.612,01m e E = 232.430,23m; 
40,90 m e azimute plano 97°48’47” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.710.606,45m e E = 232.470,75m; 0,57 m e azimute plano 96°00’32” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.710.606,39m e E = 232.471,32m; 
43,71 m e azimute plano 93°07’15” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.710.604,01m e E = 232.514,97m; 0,30 m e azimute plano 91°54’33” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.710.604,00m e E = 232.515,27m; 
66,74 m e azimute plano 90°40’41” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.710.603,21m e E = 232.582,01m; 375,48 m e azimute plano 89°45’32” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.710.604,79m e E = 232.957,49m; 
101,59 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-371, de coordenada N 
= 9.710.604,79m e E = 233.059,08m; 77,57 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.710.604,79m e E = 233.136,65m; 

133,32 m e azimute plano 93°24’21” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.710.596,87m e E = 233.269,73m; 102,71 m e azimute plano 94°26’02” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.710.588,93m e E = 233.372,13m; 
123,98 m e azimute plano 93°18’06” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.710.581,79m e E = 233.495,90m; 209,57 m e azimute plano 95°25’46” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.710.561,96m e E = 233.704,53m; 
0,66 m e azimute plano 92°36’09” até o marco M-377, de coordenada N = 
9.710.561,93m e E = 233.705,19m; 34,13 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.710.561,93m e E = 233.739,32m; 
4,29 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-379, de coordenada N = 
9.710.561,93m e E = 233.743,61m; 14,76 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.710.561,93m e E = 233.758,37m; 
0,26 m e azimute plano 87°47’51” até o marco M-381, de coordenada N = 
9.710.561,94m e E = 233.758,63m; 21,44 m e azimute plano 87°53’20” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.710.562,73m e E = 233.780,06m; 
0,26 m e azimute plano 87°47’51” até o marco M-383, de coordenada N = 
9.710.562,74m e E = 233.780,32m; 74,07 m e azimute plano 85°44’31” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.710.568,24m e E = 233.854,19m; 
27,58 m e azimute plano 97°53’53” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.710.564,45m e E = 233.881,51m; 58,17 m e azimute plano 106°28’43” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.710.547,95m e E = 233.937,29m; 
40,88 m e azimute plano 107°44’52” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.710.535,49m e E = 233.976,22m; 34,82 m e azimute plano 119°25’43” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.710.518,38m e E = 234.006,55m; 
0,18 m e azimute plano 116°33’54” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.710.518,30m e E = 234.006,71m; 28,76 m e azimute plano 117°58’22” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.710.504,81m e E = 234.032,11m; 
0,98 m e azimute plano 114°12’03” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.710.504,41m e E = 234.033,00m; 0,27 m e azimute plano 109°47’56” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.710.504,32m e E = 234.033,25m; 
23,34 m e azimute plano 107°48’50” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.710.497,18m e E = 234.055,47m; 0,96 m e azimute plano 103°53’28” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.710.496,95m e E = 234.056,40m; 
0,61 m e azimute plano 97°35’41” até o marco M-395, de coordenada N = 
9.710.496,87m e E = 234.057,00m; 27,16 m e azimute plano 95°02’57” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.710.494,48m e E = 234.084,05m; 
23,14 m e azimute plano 93°56’21” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.710.492,89m e E = 234.107,14m; 0,48 m e azimute plano 92°23’09” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.710.492,87m e E = 234.107,62m; 
0,56 m e azimute plano 86°56’01” até o marco M-399, de coordenada N = 
9.710.492,90m e E = 234.108,18m; 19,90 m e azimute plano 85°26’48” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.710.494,48m e E = 234.128,02m; 
0,28 m e azimute plano 83°53’04” até o marco M-401, de coordenada N = 
9.710.494,51m e E = 234.128,30m; 19,98 m e azimute plano 83°09’34” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.710.496,89m e E = 234.148,14m; 
0,18 m e azimute plano 80°32’16” até o marco M-403, de coordenada N = 
9.710.496,92m e E = 234.148,32m; 32,95 m e azimute plano 81°40’32” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.710.501,69m e E = 234.180,92m; 
34,47 m e azimute plano 80°45’03” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.710.507,23m e E = 234.214,94m; 27,73 m e azimute plano 83°29’52” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.710.510,37m e E = 234.242,49m; 
42,05 m e azimute plano 84°36’34” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.710.514,32m e E = 234.284,35m; 8,02 m e azimute plano 86°51’21” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.710.514,76m e E = 234.292,36m; 
50,47 m e azimute plano 86°54’39” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.710.517,48m e E = 234.342,76m; 50,61 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.710.517,48m e E = 234.393,37m; 
0,67 m e azimute plano 87°26’10” até o marco M-411, de coordenada N = 
9.710.517,51m e E = 234.394,04m; 41,40 m e azimute plano 84°29’50” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.710.521,48m e E = 234.435,25m; 
120,66 m e azimute plano 85°37’55” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.710.530,67m e E = 234.555,56m; 4,30 m e azimute plano 85°36’05” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.710.531,00m e E = 234.559,85m; 
299,72 m e azimute plano 84°50’00” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.710.557,99m e E = 234.858,35m; 0,66 m e azimute plano 82°07’01” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.710.558,08m e E = 234.859,00m; 
36,99 m e azimute plano 78°55’59” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.710.565,18m e E = 234.895,30m; 49,08 m e azimute plano 83°33’15” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.710.570,69m e E = 234.944,07m; 
58,62 m e azimute plano 86°08’11” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.710.574,64m e E = 235.002,56m; 55,53 m e azimute plano 87°32’37” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.710.577,02m e E = 235.058,04m; 
0,26 m e azimute plano 87°47’51” até o marco M-421, de coordenada N = 
9.710.577,03m e E = 235.058,30m; 59,72 m e azimute plano 85°25’08” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.710.581,80m e E = 235.117,83m; 
0,24 m e azimute plano 85°14’11” até o marco M-423, de coordenada N = 
9.710.581,82m e E = 235.118,07m; 78,31 m e azimute plano 83°28’52” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.710.590,71m e E = 235.195,87m; 
6,55 m e azimute plano 98°57’32” até o marco M-425, de coordenada N = 
9.710.589,69m e E = 235.202,34m; 8,03 m e azimute plano 132°16’25” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.710.584,29m e E = 235.208,28m; 
11,48 m e azimute plano 159°26’59” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.710.573,54m e E = 235.212,31m; 44,23 m e azimute plano 165°45’34” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.710.530,67m e E = 235.223,19m; 
10,25 m e azimute plano 165°46’27” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.710.520,73m e E = 235.225,71m; 0,32 m e azimute plano 163°48’39” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.710.520,42m e E = 235.225,80m; 
190,89 m e azimute plano 163°04’21” até o marco M-431, de coordenada 
N = 9.710.337,80m e E = 235.281,38m; 233,50 m e azimute plano 
162°10’55” até o marco M-432, de coordenada N = 9.710.115,50m e E = 
235.352,83m; 0,28 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-433, de 
coordenada N = 9.710.115,23m e E = 235.352,92m; 84,53 m e azimute 
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plano 159°39’41” até o marco M-434, de coordenada N = 9.710.035,97m 
e E = 235.382,30m; 27,00 m e azimute plano 161°40’21” até o marco 
M-435, de coordenada N = 9.710.010,34m e E = 235.390,79m; 16,04 m 
e azimute plano 169°41’31” até o marco M-436, de coordenada N = 
9.709.994,56m e E = 235.393,66m; 2,81 m e azimute plano 189°25’44” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.709.991,79m e E = 235.393,20m; 
deste segue confinando com o assentamento federal Pa Enalco, com a 
seguinte distância: 862,76 m e azimute plano 251°57’56” até o marco 
M-438, de coordenada N = 9.709.724,69m e E = 234.572,83m; 128,49 m 
e azimute plano 251°57’56” até o marco M-439, de coordenada N = 
9.709.684,91m e E = 234.450,65m; 273,85 m e azimute plano 342°41’40” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.709.946,36m e E = 234.369,19m; 
326,35 m e azimute plano 4°19’04” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.710.271,78m e E = 234.393,76m; 991,75 m e azimute plano 
249°25’20” até o marco M-442, de coordenada N = 9.709.923,20m e E = 
233.465,29m; 124,21m e azimute plano 252°39’01” até o marco M-443, 
de coordenada N = 9.709.886,16m e E = 233.346,73m; 612,57 m e 
azimute plano 252°38’58” até o marco M-444, de coordenada N = 
9.709.703,48m e E = 232.762,03m; 2.676,30 m e azimute plano 
252°38’59” até o marco M-445, de coordenada N = 9.708.905,37m e E = 
230.207,50m; 215,76 m e azimute plano 192°48’59” até o marco M-446, 
de coordenada N = 9.708.694,99m e E = 230.159,64m; 27,60 m e azimu-
te plano 192°48’45” até o marco M-447, de coordenada N = 9.708.668,08m 
e E = 230.153,52m; 633,06 m e azimute plano 168°20’18” até o marco 
M-448, de coordenada N = 9.708.048,09m e E = 230.281,48m; 270,87 m 
e azimute plano 168°20’19” até o marco M-449, de coordenada N = 
9.707.782,81m e E = 230.336,23m; 42,36 m e azimute plano 267°29’00” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.707.780,95m e E = 230.293,91m; 
344,27 m e azimute plano 169°17’05” até o marco M-451, de coordenada 
N = 9.707.442,68m e E = 230.357,92m; 250,54 m e azimute plano 
167°01’49” até o marco M-452, de coordenada N = 9.707.198,53m e E = 
230.414,15m; 123,47 m e azimute plano 167°01’51” até o marco M-453, 
de coordenada N = 9.707.078,21m e E = 230.441,86m; 151,83 m e 
azimute plano 167°01’45” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.706.930,25m e E = 230.475,94m; 50,64 m e azimute plano 167°01’33” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.706.880,90m e E = 230.487,31m; 
565,67 m e azimute plano 167°53’39” até o marco M-456, de coordenada 
N = 9.706.327,81m e E = 230.605,94m; 622,95 m e azimute plano 
167°16’16” até o marco M-457, de coordenada N = 9.705.720,17m e E = 
230.743,20m; 252,62 m e azimute plano 167°28’16” até o marco M-458, 
de coordenada N = 9.705.473,57m e E = 230.798,00m; 267,70 m e 
azimute plano 169°48’12” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.705.210,10m e E = 230.845,39m; 486,14 m e azimute plano 171°35’50” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.704.729,18m e E = 230.916,43m; 
245,68 m e azimute plano 173°54’31” até o marco M-461, de coordenada 
N = 9.704.484,89m e E = 230.942,50m; 1.350,11 m e azimute plano 
89°43’03” até o marco M-462, de coordenada N = 9.704.491,55m e E = 
232.292,59m; 2.039,72 m e azimute plano 89°36’11” até o marco M-463, 
de coordenada N = 9.704.505,68m e E = 234.332,26m; 2.170,51 m e 
azimute plano 89°25’32” até o marco M-464, de coordenada N = 
9.704.527,44m e E = 236.502,66m; 1.123,30 m e azimute plano 88°55’11” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.704.548,62m e E = 237.625,76m; 
841,65 m e azimute plano 93°09’35” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.704.502,23m e E = 238.466,13m; deste segue pelo limite Municipal 
(iBGE 2019) entre ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá, com a se-
guinte distância: 404,39 m e azimute plano 220°52’44” até o marco 
M-467, de coordenada N = 9.704.196,47m e E = 238.201,47m; 1.017,01 
m e azimute plano 256°41’06” até o marco M-468, de coordenada N = 
9.703.962,25m e E = 237.211,80m; 1.322,51 m e azimute plano 
211°19’31” até o marco M-469, de coordenada N = 9.702.832,52m e E = 
236.524,23m; 898,52 m e azimute plano 157°19’06” até o marco M-470, 
de coordenada N = 9.702.003,49m e E = 236.870,71m; 1.288,10 m e 
azimute plano 184°50’33” até o marco M-471, de coordenada N = 
9.700.719,99m e E = 236.761,97m; 2.035,26 m e azimute plano 
207°52’27” até o marco M-472, de coordenada N = 9.698.920,87m e E = 
235.810,42m; 1.180,28 m e azimute plano 207°52’26” até o marco M-473, 
de coordenada N = 9.697.877,53m e E = 235.258,61m; deste segue con-
finando com o assentamento federal Pa del rey, com a seguinte distância:  
470,62 m e azimute plano 272°17’57” até o marco M-474, de coordenada 
N = 9.697.896,41m e E = 234.788,37m; 272,72 m e azimute plano 
270°08’19” até o marco M-475, de coordenada N = 9.697.897,07m e E = 
234.515,65m; 250,36 m e azimute plano 270°38’27” até o marco M-476, 
de coordenada N = 9.697.899,87m e E = 234.265,31m; 279,23 m e 
azimute plano 270°25’00” até o marco M-477, de coordenada N = 
9.697.901,90m e E = 233.986,09m; 503,87 m e azimute plano 270°45’22” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.697.908,55m e E = 233.482,26m; 
464,92 m e azimute plano 269°57’56” até o marco M-479, de coordenada 
N = 9.697.908,27m e E = 233.017,34m; 491,69 m e azimute plano 
268°34’04” até o marco M-480, de coordenada N = 9.697.895,98m e E = 
232.525,80m; 447,71 m e azimute plano 264°21’59” até o marco M-481, 
de coordenada N = 9.697.852,03m e E = 232.080,25m; 1.144,98 m e 
azimute plano 166°44’25” até o marco M-482, de coordenada N = 
9.696.737,58m e E = 232.342,87m; 31,18 m e azimute plano 170°12’52” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.696.706,85m e E = 232.348,17m; 
372,02 m e azimute plano 169°42’21” até o marco M-484, de coordenada 
N = 9.696.340,82m e E = 232.414,65m; 173,42 m e azimute plano 

174°12’54” até o marco M-485, de coordenada N = 9.696.168,28m e E = 
232.432,13m; 685,35 m e azimute plano 174°12’51” até o marco M-486, 
de coordenada N = 9.695.486,42m e E = 232.501,22m; 579,79 m e 
azimute plano 174°12’54” até o marco M-487, de coordenada N = 
9.694.909,58m e E = 232.559,66m; 408,25 m e azimute plano 167°33’23” 
até o marco M-488, de coordenada N = 9.694.510,92m e E = 232.647,63m; 
1.147,61 m e azimute plano 167°33’24” até o marco M-489, de coordena-
da N = 9.693.390,27m e E = 232.894,91m; 670,19 m e azimute plano 
170°00’05” até o marco M-490, de coordenada N = 9.692.730,26m e E = 
233.011,27m; 0,02 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-491, de 
coordenada N = 9.692.730,24m e E = 233.011,27m; deste segue confi-
nando com rancho canto Bello, com a seguinte distância:  0,25 m e 
azimute plano 270°00’00” até o marco M-492, de coordenada N = 
9.692.730,24m e E = 233.011,02m; 0,05 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.692.730,24m e E = 233.010,97m; 
2,52 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.692.730,24m e E = 233.008,45m; 5,12 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.692.730,24m e E = 233.003,33m; 
0,09 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.692.730,24m e E = 233.003,24m; 28,17 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.692.730,24m e E = 232.975,07m; 
7,46 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.692.730,24m e E = 232.967,61m; 100,87 m e azimute plano 
269°59’40” até o marco M-499, de coordenada N = 9.692.730,23m e E = 
232.866,74m; 161,07 m e azimute plano 269°59’47” até o marco M-500, 
de coordenada N = 9.692.730,22m e E = 232.705,67m; 1.053,93 m e 
azimute plano 269°59’44” até o marco M-501, de coordenada N = 
9.692.730,14m e E = 231.651,74m; 1,46 m e azimute plano 270°23’33” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.692.730,15m e E = 231.650,28m; 
5,53 m e azimute plano 270°12’26” até o marco M-503, de coordenada N 
= 9.692.730,17m e E = 231.644,75m; deste segue confinando com a Gle-
ba Estadual firmiano, com a seguinte distância:1.051,65 m e azimute pla-
no 350°54’51” até o marco M-504, de coordenada N = 9.693.768,62m e E 
= 231.478,68m; 278,69 m e azimute plano 276°47’24” até o marco 
M-505, de coordenada N = 9.693.801,57m e E = 231.201,94m; 73,95 m 
e azimute plano 347°54’05” até o marco M-506, de coordenada N = 
9.693.873,88m e E = 231.186,44m; 925,94 m e azimute plano 347°54’03” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.694.779,25m e E = 230.992,36m; 
202,59 m e azimute plano 260°57’37” até o marco M-508, de coordenada 
N = 9.694.747,42m e E = 230.792,29m; 284,71 m e azimute plano 
270°37’04” até o marco M-509, de coordenada N = 9.694.750,49m e E = 
230.507,60m; 850,45 m e azimute plano 270°03’09” até o marco M-510, 
de coordenada N = 9.694.751,27m e E = 229.657,15m; 3,34 m e azimute 
plano 270°10’18” até o marco M-511, de coordenada N = 9.694.751,28m 
e E = 229.653,81m; 29,69 m e azimute plano 270°02’19” até o marco 
M-512, de coordenada N = 9.694.751,30m e E = 229.624,12m; 48,10 m 
e azimute plano 270°03’34” até o marco M-513, de coordenada N = 
9.694.751,35m e E = 229.576,02m; 40,95 m e azimute plano 270°03’21” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.694.751,39m e E = 229.535,07m; 
2,12 m e azimute plano 263°46’45” até o marco M-515, de coordenada N 
= 9.694.751,16m e E = 229.532,96m; deste segue confinando com a Gle-
ba Estadual fazenda colina, com a seguinte distância: 52,51 m e azimute 
plano 269°56’04” até o marco M-516, de coordenada N = 9.694.751,10m 
e E = 229.480,45m; 5,28 m e azimute plano 269°53’29” até o marco 
M-517, de coordenada N = 9.694.751,09m e E = 229.475,17m; 197,86 m 
e azimute plano 269°56’00” até o marco M-518, de coordenada N = 
9.694.750,86m e E = 229.277,31m; 150,66 m e azimute plano 348°25’58” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.694.898,46m e E = 229.247,10m; 
1.069,00 m e azimute plano 348°26’07” até o marco M-520, de coordena-
da N = 9.695.945,76m e E = 229.032,79m; 273,03 m e azimute plano 
270°30’36” até o marco M-521, de coordenada N = 9.695.948,19m e E = 
228.759,77m; 1.225,50 m e azimute plano 167°23’40” até o marco M-522, 
de coordenada N = 9.694.752,23m e E = 229.027,22m; 250,32 m e 
azimute plano 270°17’10” até o marco M-523, de coordenada N = 
9.694.753,48m e E = 228.776,90m; 198,97 m e azimute plano 169°40’22” 
até o marco M-524, de coordenada N = 9.694.557,73m e E = 228.812,57m; 
664,19 m e azimute plano 252°02’06” até o marco M-525, de coordenada 
N = 9.694.352,87m e E = 228.180,76m; 148,65 m e azimute plano 
207°49’06” até o marco M-526, de coordenada N = 9.694.221,40m e E = 
228.111,39m; 1.103,98 m e azimute plano 268°25’51” até o marco M-527, 
de coordenada N = 9.694.191,17m e E = 227.007,82m; 5,52 m e azimute 
plano 268°26’36” até o marco M-528, de coordenada N = 9.694.191,02m 
e E = 227.002,30m; 140,22 m e azimute plano 268°25’51” até o marco 
M-529, de coordenada N = 9.694.187,18m e E = 226.862,13m; 21,21 m 
e azimute plano 268°13’01” até o marco M-530, de coordenada N = 
9.694.186,52m e E = 226.840,93m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sul-Norte) da rodovia federal Br-010, com 
a seguinte distância: 62,39 m e azimute plano 350°20’24” até o marco 
M-531, de coordenada N = 9.694.248,03m e E = 226.830,46m; 9,66 m e 
azimute plano 350°17’03” até o marco M-532, de coordenada N = 
9.694.257,55m e E = 226.828,83m; 0,32 m e azimute plano 351°07’10” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.694.257,87m e E = 226.828,78m; 
247,30 m e azimute plano 349°14’15” até o marco M-534, de coordenada 
N = 9.694.500,82m e E = 226.782,60m; 181,11 m e azimute plano 
349°44’57” até o marco M-535, de coordenada N = 9.694.679,04m e E = 
226.750,37m; deste segue confinando com a Gleba Estadual Sítio candi-



66  diário oficial Nº 34.595 Quarta-feira, 26 DE MAIO DE 2021

ruzinho, com a seguinte distância:  21,22 m e azimute plano 86°32’30” até 
o marco M-536, de coordenada N = 9.694.680,32m e E = 226.771,55m; 
1.008,92 m e azimute plano 86°58’49” até o marco M-537, de coordenada 
N = 9.694.733,47m e E = 227.779,07m; 394,28 m e azimute plano 
86°58’49” até o marco M-538, de coordenada N = 9.694.754,24m e E = 
228.172,80m; 80,66 m e azimute plano 86°58’47” até o marco M-539, de 
coordenada N = 9.694.758,49m e E = 228.253,35m; 1.180,93 m e azimu-
te plano 349°53’04” até o marco M-540, de coordenada N = 9.695.921,06m 
e E = 228.045,94m; 67,34 m e azimute plano 2°31’41” até o marco M-541, 
de coordenada N = 9.695.988,33m e E = 228.048,91m; 1.551,07 m e 
azimute plano 275°40’15” até o marco M-542, de coordenada N = 
9.696.141,60m e E = 226.505,43m; 25,51 m e azimute plano 274°50’04” 
até o marco M-543, de coordenada N = 9.696.143,75m e E = 226.480,01m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul-Nor-
te) da rodovia federal Br-010, com a seguinte distância: 12,77 m e 
azimute plano 349°32’05” até o marco M-544, de coordenada N = 
9.696.156,31m e E = 226.477,69m; 239,59 m e azimute plano 350°19’00” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.696.392,49m e E = 226.437,39m; 
15,22 m e azimute plano 350°18’53” até o marco M-546, de coordenada N 
= 9.696.407,49m e E = 226.434,83m; 88,38 m e azimute plano 349°49’36” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.696.494,48m e E = 226.419,22m; 
176,97 m e azimute plano 349°49’45” até o marco M-548, de coordenada 
N = 9.696.668,67m e E = 226.387,97m; 284,05 m e azimute plano 
350°18’07” até o marco M-549, de coordenada N = 9.696.948,66m e E = 
226.340,12m; 0,35 m e azimute plano 349°59’31” até o marco M-550, de 
coordenada N = 9.696.949,00m e E = 226.340,06m; 277,17 m e azimute 
plano 349°09’42” até o marco M-551, de coordenada N = 9.697.221,23m 
e E = 226.287,94m; 460,42 m e azimute plano 350°22’31” até o marco 
M-552, de coordenada N = 9.697.675,17m e E = 226.210,96m; 577,07 m 
e azimute plano 349°40’33” até o marco M-553, de coordenada N = 
9.698.242,90m e E = 226.107,54m; 213,17 m e azimute plano 349°33’24” 
até o marco M-554, de coordenada N = 9.698.452,54m e E = 226.068,90m; 
108,51 m e azimute plano 349°08’52” até o marco M-555, de coordenada 
N = 9.698.559,11m e E = 226.048,47m; deste segue confinando a  fazen-
da Pampulha, com a seguinte distância: 20,90 m e azimute plano 80°26’35” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.698.562,58m e E = 226.069,08m; 
176,53 m e azimute plano 79°56’32” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.698.593,41m e E = 226.242,90m; 4,28 m e azimute plano 79°53’56” 
até o marco M-558, de coordenada N = 9.698.594,16m e E = 226.247,11m; 
5.606,54 m e azimute plano 79°56’26” até o marco M-559, de coordenada 
N = 9.699.573,45m e E = 231.767,46m; 3.056,37 m e azimute plano 
350°01’57” até o marco M-560, de coordenada N = 9.702.583,69m e E = 
231.238,44m; 2.113,46 m e azimute plano 259°52’25” até o marco M-561, 
de coordenada N = 9.702.212,10m e E = 229.157,90m; 487,34 m e 
azimute plano 260°16’22” até o marco M-562, de coordenada N = 
9.702.129,76m e E = 228.677,57m; 2.573,71 m e azimute plano 
260°04’00” até o marco M-563, de coordenada N = 9.701.685,79m e E = 
226.142,44m; 624,86 m e azimute plano 260°04’03” até o marco M-564, 
de coordenada N = 9.701.578,01m e E = 225.526,95m; 16,54 m e azimu-
te plano 260°02’32” até o marco M-565, de coordenada N = 9.701.575,15m 
e E = 225.510,66m; 20,17 m e azimute plano 260°29’44” até o marco 
M-566, de coordenada N = 9.701.571,82m e E = 225.490,77m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul-Norte) da 
rodovia federal Br-010, com a seguinte distância: 0,71 m e azimute plano 
349°28’45” até o marco M-567, de coordenada N = 9.701.572,52m e E = 
225.490,64m; 69,44 m e azimute plano 349°21’42” até o marco M-568, de 
coordenada N = 9.701.640,77m e E = 225.477,82m; 321,39 m e azimute 
plano 349°22’29” até o marco M-569, de coordenada N = 9.701.956,65m 
e E = 225.418,56m; 441,63 m e azimute plano 349°34’12” até o marco 
M-570, de coordenada N = 9.702.390,98m e E = 225.338,61m; 689,87 m 
e azimute plano 349°39’34” até o marco M-571, de coordenada N = 
9.703.069,65m e E = 225.214,78m; 414,18 m e azimute plano 349°30’30” 
até o marco M-572, de coordenada N = 9.703.476,91m e E = 225.139,36m; 
367,52 m e azimute plano 349°17’47” até o marco M-573, de coordenada 
N = 9.703.838,04m e E = 225.071,10m; 1.380,52 m e azimute plano 
349°39’10” até o marco M-574, de coordenada N = 9.705.196,11m e E = 
224.823,14m; 117,87 m e azimute plano 349°31’31” até o marco M-575, 
de coordenada N = 9.705.312,02m e E = 224.801,71m; 690,17 m e 
azimute plano 349°31’48” até o marco M-576, de coordenada N = 
9.705.990,70m e E = 224.676,29m; 336,25 m e azimute plano 349°21’51” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.706.321,17m e E = 224.614,23m; 
281,76 m e azimute plano 349°54’00” até o marco M-578, de coordenada 
N = 9.706.598,56m e E = 224.564,82m; 212,16 m e azimute plano 
349°24’47” até o marco M-579, de coordenada N = 9.706.807,11m e E = 
224.525,84m; 507,68 m e azimute plano 349°46’55” até o marco M-580, 
de coordenada N = 9.707.306,74m e E = 224.435,78m; 319,19 m e 
azimute plano 349°07’50” até o marco M-581, de coordenada N = 
9.707.620,20m e E = 224.375,59m; 188,81 m e azimute plano 350°33’22” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.707.806,45m e E = 224.344,61m; 
225,27 m e azimute plano 349°22’15” até o marco M-583, de coordenada 
N = 9.708.027,85m e E = 224.303,06m; 143,34 m e azimute plano 
349°13’26” até o marco M-584, de coordenada N = 9.708.168,66m e E = 
224.276,26m; 216,25 m e azimute plano 350°13’44” até o marco M-585, 
de coordenada N = 9.708.381,77m e E = 224.239,56m; 393,96 m e 
azimute plano 349°13’37” até o marco M-586, de coordenada N = 
9.708.768,79m e E = 224.165,92m; 308,67 m e azimute plano 349°55’56” 

até o marco M-587, de coordenada N = 9.709.072,71m e E = 224.111,96m; 
249,92 m e azimute plano 349°44’27” até o marco M-588, de coordenada 
N = 9.709.318,63m e E = 224.067,45m; 395,45 m e azimute plano 
349°43’02” até o marco M-589, de coordenada N = 9.709.707,73m e E = 
223.996,86m; 245,08 m e azimute plano 349°48’34” até o marco M-590, 
de coordenada N = 9.709.948,94m e E = 223.953,50m; 66,74 m e azimu-
te plano 349°48’29” até o marco M-591, de coordenada N = 9.710.014,63m 
e E = 223.941,69m; 249,08 m e azimute plano 350°11’23” até o marco 
M-592, de coordenada N = 9.710.260,07m e E = 223.899,25m; 0,56 m e 
azimute plano 348°41’24” até o marco M-593, de coordenada N = 
9.710.260,62m e E = 223.899,14m; 166,12 m e azimute plano 348°28’54” 
até o marco M-594, de coordenada N = 9.710.423,39m e E = 223.865,97m; 
255,56 m e azimute plano 350°09’06” até o marco M-595, de coordenada 
N = 9.710.675,18m e E = 223.822,26m; 212,55 m e azimute plano 
350°08’41” até o marco M-596, de coordenada N = 9.710.884,59m e E = 
223.785,88m; 282,07 m e azimute plano 349°42’11” até o marco M-597, 
de coordenada N = 9.711.162,12m e E = 223.735,46m; 272,18 m e 
azimute plano 349°14’51” até o marco M-598, de coordenada N = 
9.711.429,52m e E = 223.684,68m; 355,96 m e azimute plano 350°14’32” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.711.780,33m e E = 223.624,35m; 
330,59 m e azimute plano 349°12’11” até o marco M-600, de coordenada 
N = 9.712.105,07m e E = 223.562,42m; 755,21 m e azimute plano 
349°52’12” até o marco M-601, de coordenada N = 9.712.848,51m e E = 
223.429,59m; 178,02 m e azimute plano 348°56’38” até o marco M-602, 
de coordenada N = 9.713.023,23m e E = 223.395,45m; 149,90 m e 
azimute plano 349°20’21” até o marco M-603, de coordenada N = 
9.713.170,54m e E = 223.367,72m; 223,28 m e azimute plano 350°48’26” 
até o marco M-604, de coordenada N = 9.713.390,95m e E = 223.332,05m; 
0,38 m e azimute plano 349°17’13” até o marco M-605, de coordenada N 
= 9.713.391,32m e E = 223.331,98m; 408,54 m e azimute plano 
349°28’38” até o marco M-606, de coordenada N = 9.713.792,99m e E = 
223.257,37m; 260,49 m e azimute plano 349°49’12” até o marco M-607, 
de coordenada N = 9.714.049,38m e E = 223.211,33m; 132,56 m e 
azimute plano 349°27’17” até o marco M-608, de coordenada N = 
9.714.179,70m e E = 223.187,07m; 16,92 m e azimute plano 349°26’26” 
até o marco M-609, de coordenada N = 9.714.196,33m e E = 223.183,97m;  
134,12 m e azimute plano 349°27’09” m até o marco M-001, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de São domingos do capim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 659832
Portaria Nº 0690 /2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Processo 2021/518425 de 14.05.2021.
rESolVE:
aUToriZar, a substituição do servidor fáBio coNcEiÇÃo NEVES GoMES, 
Motorista matrícula nº 57193374/1, designado na Portaria n° 0595/2021 
de 17.05.2021, publicado no doE nº 34.587 de 18.05.2021, referente a 
programação de viagem para o município de Breu Branco, no período de 
19 a 21.05.2021, pelo servidor JESUS NaZarENo PiNTo dE alMEida, 
Motorista, matrícula nº 13277/1.
o servidor recebeu EPis(luvas, máscaras e álcool em gel) para proteção 
contra o coVid19.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 24 
de maio de 2021.

Protocolo: 660351

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0687/2021
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 010/21, de 19.05.2021 – Grf
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60(ses-
senta)dias de licença Prêmio à servidora, SaNNaH MoHaMad BiraNi 
PEdroSo , matrícula nº 57231780/1, Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento agrário e fundiário, no período de 30.06.2021 a 28.08.2021, cor-
respondente ao período aquisitivo de 29.05.2015 a 28.05.2018, deferido 
através do processo nº 2020/784125.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 24 de 
maio de 2021.

Protocolo: 660340
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2590/2021- adeParÁ, de 25 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2020824708, o de acordo da ddiV e da dG, o Pa-
recer Jurídico nº81/2021 e o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, 
que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a pedido o servidor JoSE iVaNEU liMa, matrícula nº 
54187568/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, da GEr de 
Tucuruí/ UlSa de Pacajá para GEr de altamira/ UlSa de anapu, a contar 
da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 660252

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2532/2021 - adeParÁ, de 24 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021/10913 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTifica-
ÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) EUfraSio JacoME dE MoUra filHo, matrí-
cula n° 57175962/1, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela 
Gerência regional de Xinguara, durante o período de férias do(a) titular 
dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo, matricula 5946962/1, GEP-daS 
011.4, no período de 01.03.21 a 30.03.21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 660009

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1ºterMo aditiVo*
coNtrato de LocaÇÃo Nº 004/2020

Valor MENSal: r$ 900,00
Valor ToTal: r$ 10.800,00
ViGÊNcia: 25/05/2021 à 24/05/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: Prorrogação do contrato pelo período de 12 
meses no município de cUMarU do NorTE.
coNTraTado: Zilda SaNTaNa MENdES
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.
*rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo No doE 34.578, do dia 10/05/2021.

Protocolo: 660108
*1º terMo aditiVo

coNtrato adMiNistratiVo Nº 26/2021
Valor GloBal ESTiMado: r$ 11.222.806,50
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
*republicado por incorreção no doE 34.594, do dia 25/05/2021.

Protocolo: 660147

.

.

diÁria

Portaria: 2597/2021 objetivo: realizar programação referente ao 
6º Processo Seletivo Simplificado da ADEPARÁ. Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 57176268/Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 30/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659999

Portaria 2598/2021 objetivo realizar programação referente ao 6º Pro-
cesso Seletivo Simplificado da ADEPARÁ.Fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
55586128/ liliaN liSBoa VENaNcio da SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 30/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659969
Portaria 2595/2021 objetivorealizar programação referente ao 6º Pro-
cesso Seletivo Simplificado da ADEPARÁ no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 55586128/ liliaN liSBoa VENaNcio da SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 03/06/2021 a 06/06/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659973
Portaria: 2599/2021 objetivo: realizar programação referente ao 
6º Processo Seletivo Simplificado da ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 54187081/JorGE rEiS MarQUES JUNior (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 30/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659974
Portaria: 2594/2021 objetivo: realizar programação referente ao 6º 
Processo Seletivo Simplificado da ADEPARÁ no município.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: roNdoN do 
Pará/Pa Servidor: 54187081/JorGE rEiS MarQUES JUNior (aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 07/06/2021 a 10/06/2021 ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659962
Portaria: 2600/2021 objetivo: realizar programação referente ao 
6º Processo Seletivo Simplificado da ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 55589334/ EdGar lUiS da SilVa MENiNo (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 30/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659982
Portaria 2596/2021 objetivo realizar programação referente ao 6º Pro-
cesso Seletivo Simplificado da ADEPARÁ no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: roNdoN do Pará/
Pa Servidor: 55586128/ liliaN liSBoa VENaNcio da SilVa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 07/06/2021 a 10/06/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659985
Portaria: 2602/2021 Objetivo: Realizar fiscalizações volantes de trânsito 
em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/
PA Destino: ACARÁ,CAMETÁ,IGARAPÉ-MIRI/PA Servidor: 54189283/ WAL-
dEMar PadilHa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 18/05/2021 
a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659995
Portaria: 2601/2021 objetivo: realizar programação referente ao 
6º Processo Seletivo Simplificado da ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 5917660/ daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS (aS-
SiSTENTE Social) / 3,5 diáriaS / 30/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659991
Portaria: 2593/2021 objetivo: realizar programação referente ao 6º 
Processo Seletivo Simplificado da ADEPARÁ no município.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa 
Servidor: 54187081/JorGE rEiS MarQUES JUNior (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 03/06/2021 a 06/06/2021 ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 659949
Portaria: 2587/2021 objetivo: dar apoio no atendimento itinerante aos 
produtores da região do distrito Belo Monte, para comprovações de vacinas 
durante a campanha de Vacinação contra febre aftosa da etapa maio/2021 
no município. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação pois a região 
em tese fica cerca de 100 km da sede.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEParTi-
MENTo/Pa Servidor: 57225353/JaQUEliNE SoUSa PEdro (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 31/05/2021 a 04/06/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659922
Portaria: 2574/2021 objetivo: realizar vacinações assistidas, fiscaliza-
das, e se necessário, vacinação com agulha no município. Justifica-se o 
destino ser o mesmo da lotação pois a região em tese fica cerca de 100 km 
da sede. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa 
iPiXUNa/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 55585501/MarcoS 
frEiTaS araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /4,5 diáriaS / 
27/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659891
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 
40991/2021, Portaria Nº 2196 de 12/05/2021

Portaria 2583/2021 objetivo realizar ação técnica e administrativa com 
vistoria em propriedade rural: para realizar contagem do rebanho, vacina-
ção assistida, atualização cadastral do produtor e da propriedade, regulari-
zação do rebanho no sistema SIAPEC pós contagem, visitar frigorifico: para 
verificar o recebimento das GTAs no estabelecimento e visita na ULSA res-
ponsável pelas emissões das GTa, todos com possíveis indícios de irregu-
laridades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: áGUa aZUl do NorTE,rEdENÇÃo,rio Maria /Pa Servidor: 
57174044/ JoSE roBErTo coSTa (GErENTE) / 3,0 diáriaS / 21/05/2021 
a 23/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659896
Portaria 2582/2021 objetivo realizar supervisão na UlSa e revendas 
agropecuárias nos municípios. Será 0,5 dia por dia, o servidor não per-
noitará no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino:  caSTaNHal,SaNTa iZaBEl do Pará/Pa 
Servidor: 54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 1,0 diária / 20/05/2021 e 21/05/2021..
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659880
Portaria: 2588/2021 objetivo: realizar laudos de Vistoria em 2 (duas)
revendas de produtos agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MÃE do rio/Pa destino: PiXUNa do Pará/Pa Servi-
dor: 57223520/ ElNEYSoN rodriGo NaSciMENTo QUEiroZ (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 25/05/2021 a 25/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659906
Portaria 2586/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE 
do araGUaia/Pa destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 6403559/ 
aNdrÉia SilVa da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 27/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659915
Portaria: 2589/2021 objetivo: realizar reunião técnica e supervisão nos 
Postos de fiscalização.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: PalESTiNa do Pará/Pa destino: rEdENÇÃo, SÃo GEraldo do 
araGUaia, XiNGUara/Pa Servidor: 05868394/aldErNEi SiMor (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 14/06/2021 a 18/06/2021 ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 659916
Portaria 2584/2021 objetivo realizar execução de atividades de Sanea-
mento de foco de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
UliaNÓPoliS/Pa destino:  aUrora do Pará/Pa Servidor: 12477047/ ro-
BErTo fraNciSco dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
27/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659902
Portaria: 2585/2021 objetivo: dar apoio em saneamento em propriedades 
focos de A.I.E, eutanásia e coleta. Justifica-se a solicitação de diárias para o 
mesmo município, devido as propriedades distanciar-se da sede do município 
280 km, havendo necessidade de pernoite, por conta das péssimas condições 
de trafegabilidade das vias de acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185979/ 
JoSE clEUdo dE SoUZa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 31/05/2021 
a 03/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659909
Portaria: 2570/2021 objetivo: dar apoio á vacinações assistida e/ou 
fiscalizada contra febre aftosa em propriedades. A solicitação de diárias 
se faz necessário devido as propriedades ficarem distantes a mais de 100 
km da sede do município e será necessário mais de 8 horas de atividade 
diárias.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 6403724/GEdEoN 
raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS /24/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659841
Portaria: 2577/2021 objetivo: acompanhar as visitas técnicas e admi-
nistrativa nas unidades locais de Soure, Salvaterra e cachoeira do arari e 
participar da inauguração da fábrica de farinha do Marajó.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira 
do arari,SalVaTErra,SoUrE/Pa Servidor: 57175057/ dENiS ViNiciUS 
rodriGUES rENaUlT (cHEfE dE GaBiNETE) / 2,5 diáriaS / 27/05/2021 
a 29/05/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 659837
Portaria: 2576/2021 objetivo: realizar atividades mensais da área ani-
mal e realizar ajustes em propriedades no SIAPEC3 durante as notifica-
ções de vacinação contra febre aftosa, dentre outras atividades ineren-
tes ao cargo de Médico Veterinário no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 
80845414/roSilENE aMErico dE aSSUNcao (MÉdico VETEriNário) / 
3,5 diáriaS / 24/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 659828

Portaria: 2569/2021 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 / 27/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659824
Portaria 2564/2021 objetivo realizar vacinação assistida contra febre 
aftosa em propriedades rurais de risco localizadas na região P.a Tuere i 
e Tuere II no município. Para dar continuidade aos trabalhos. Justifica-se 
o destino ser o mesmo da lotação devido as regiões onde as vacinações 
serão realizadas ficarem distantes à mais de 150 Km da sede do município. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTi-
MENTo/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223820/ lUiS 
PaUlo carValHo alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS /27/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 659812
Portaria: 2566/2021 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: 
57209646/ KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 25/05/2021 a 25/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659804
Portaria: 2567/2021 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: 
57209646/ KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 26/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659810
Portaria: 2568/2021 objetivo: realizar o cumprimento das metas de vi-
gilância 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: 
57209646/ KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 27/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659818
Portaria 2575/2021 objetivo realizar supervisão na UlSa e revendas 
agropecuárias nos municípios. Será 0,5 dia por dia, o servidor não per-
noitará no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal,SaNTa iZaBEl do Pará/Pa 
Servidor: 5869102/ HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,0 diária / 20/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659820
Portaria 2573/2021 objetivo realizar saneamento em propriedades fo-
cos de A.I.E, eutanásia e coleta. Justifico a solicitação de deslocamen-
to devido as propriedades a serem atendidas, estarem distantes da sede 
do município 230 km.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino:  MaraBá/Pa Servidor: 55588436/ raiKa 
diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS /31/05/2021 a 
03/06/202ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659869
Portaria: 2581/2021 objetivo: realizar saneamento em propriedades focos de 
a.i.E, eutanásia e coleta.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
Eldorado doS caraJáS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57224168/ Ka-
riNNY fErrEira caMPoS (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 31/05/2021 
a 03/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659870
Portaria: 2580/2021 Objetivo: Dar apoio às ações de fiscalização móvel no 
trânsito de produtos e subprodutos deorigem animal e vegetal.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa 
destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 54185948/ EUdYS flaVio doS 
SaNToS liMa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 27/05/2021 
a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659866
Portaria: 2578/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PalES-
TiNa do Pará/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 
5829135/ WALEM ALVES FERREIRA (AGENTE FISCAL DE DEFESA AGROPE-
cUária E florESTal) / 0,5 diária / 26/05/2021 a 26/05/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659852
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Portaria: 2571/2021 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 atividade 
ultrapassará 6 horas fora da sede do município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 
031751891/aGNaldo da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) /0,5 diária / 25/05/2021 a 25/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659853
Portaria: 2579/2021 Objetivo: Dar apoio às ações de fiscalização móvel no 
trânsito de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GEraldo do araGUaia/
Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 54187758/ ValMir 
SiQUEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 
26/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659857
Portaria: 2572/2021 objetivo: dar apoio no atendimento itinerante aos 
produtores da região do distrito Belo Monte, para comprovações de vacinas 
durante a campanha de Vacinação contra febre aftosa da etapa maio/2021 
no município. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação pois a região 
em tese fica cerca de 100 km da sede.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEPar-
TiMENTo/Pa.Servidor: 57223363/VaNESSa SoUZa MacEdo(aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo/ 4,5 diáriaS/07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659859
Portaria: 2557/2021 objetivo: iniciar atendimento, dar continuidade e 
encerrar o saneamento de focos de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: TailÂNdia/Pa 
Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo SoarES loPES (MÉdico VETEri-
Nário) / 5,5 diáriaS / 10/05/2021 a 15/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659751
Portaria: 2558/2021 objetivo: dar continuidade a saneamento em foco 
para anemia infecciosa equina, em propriedades nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa des-
tino: GoiaNÉSia do Pará,PacaJá/Pa Servidor: 55588136/ alEXaNdrE 
da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
26/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659759
Portaria: 2559/2021 objetivo: dar apoio no atendimento itinerante aos 
produtores da região do distrito Belo Monte, para comprovações de vacinas 
durante a campanha de Vacinação contra febre aftosa da etapa maio/2021 
no município. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação pois a região 
em tese fica cerca de 100 km da sede.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEParTi-
MENTo/Pa Servidor: 57225353/JaQUEliNE SoUSa PEdro (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659763
Portaria: 2563/2020 objetivo: realizar reunião técnica e supervisão nos 
Postos de fiscalização das regionais de capitão Poço e capanema. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ca-
PaNEMa,caPiTÃo PoÇo,iriTUia,oUrÉM/Pa Servidor: 57223711/PaUlo 
fErNaNdo PirES BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659802
Portaria: 2565/2021 Objetivo: Dar apoio nas vacinações fiscalizadas /
assistidas/agulha oficial no Município de Castanhal.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/Pa destino: caSTaNHal/Pa Ser-
vidor: 54186753/ aNToNio NElSoN da coNcEicao coSTa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) /6,5 diáriaS / 23/05/2021 a 29/05/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659790
Portaria: 2561/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-a-
ÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 541885631/ Kid 
STElio alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659773
Portaria: 2560/2021 objetivo: dar apoio em saneamento de a.i.E, 
coleta e eutanasia.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54185979/ JoSE 
clEUdo dE SoUZa (aUXiliar dE caMPo) /2,5 diáriaS / 20/05/2021 a 
22/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659766
Portaria: 2562/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-a-
ÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 541885631/ Kid 
STElio alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 17/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 659784

Portaria: 2614/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servi-
dor: 55586116/ WALTER WILSON ALEIXO VITORINO (TÉCNICO AGRÍCO-
la/ 1,5 diária / 01/06/2021 a 02/06/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660148
Portaria 2615/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agro-
pecuária nos referidos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MoNTE doUrado/Pa destino: alMEiriM , PorTo dE 
MoZ/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE rocHa dE SoUSa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 31/05/2021 a 03/06/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660151
Portaria: 2613/2021 objetivo: realizar Supervisão na UlSa e reven-
das agropecuárias nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do 
Pará, MÃE do rio, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5871115/ Marcia Ba-
TiSTa PENNa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 05/07/2021 a 
09/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660144
Portaria 2607/2021 ObjetivoDar apoio nas equipes de fiscalização em 
Pfa. couto Magalhaes no combate irregular de transporte de produtos e 
subprodutos de origem animal e vegetal no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: coNcEiÇÃo 
do araGUaia/Pa Servidor: 57223308/ adENaUE coSTa do aMaral 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 01/06/2021 a 
15/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660139
Portaria 2612/2021 objetivo: realizar supervisão na UlSa e revendas 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino:  aBEl fiGUEirEdo, doM EliSEU, roNdoN 
do Pará/Pa Servidor: 54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vi-
lar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 05/07/2021 a 
09/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660131
Portaria 2605/2021 objetivo realizar vistoria técnica em estabeleci-
mentos processadores de derivados da mandioca e polpa de frutas,locali-
zados no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TErra alTa/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54187029/ 
clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 di-
ária / 01/06/2021 a 02/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660122
Portaria 2611/2021 Objetivo Dar apoio nas equipes de fiscalização em 
Pfa. couto Magalhaes no combate irregular de transporte de produtos e 
subprodutos de origem animal e vegetal no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: 
coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa Servidor: 57223642/ MaicoN JoSE dE 
SaNTaNa SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS 
/ 01/06/2021 a 15/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660123
Portaria: 2604/2021 objetivo: “realizar vacinação assistida em 10 pro-
priedades e em 02 dessas realizar inspeção de pata e boca nos animais, 
dentre outras atividades inerentes ao cargo de Médico Veterinário, no mu-
nicípio .fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caME-
Tá/Pa destino: MocaJUBa/Pa Servidor: 80845414/roSilENE aMErico 
dE aSSUNcao (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS /17/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660115
Portaria: 2606/2021 objetivo: realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas a fim de garantir o controle desta atividade comercial, 
no que tange a rastreabilidade e a qualidade destes insumos no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/
Pa destino: iTUPiraNGa, crUZEiro do SUl/Pa.Servidor: 57223827/
aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 07/06/2021 a 11/06/2021 ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660126
Portaria: 2610/2021 objetivo: realizar cumprimento das metas de vi-
gilância epidemiológica. As propriedades a serem visitadas ficam distante 
da sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criSTiNY 
GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diáriaS 
/ 31/05/2021 a 01/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660117
Portaria 2616/2021 objetivo dar apoio no fechamento de 1ª campanha 
de vacinação contra febre aftosa e elaboração de relatório parciais nos 
Municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXi-
MiNá/Pa destino: faro, TErra SaNTa/Pa Servidor: 57220929/ cElSo 
aNdErSoN BaTiSTa PErEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 01/06/2021 a 05/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 660155
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Portaria: 2617/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos re-
feridos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94,art.145/149. ori-
gem: aBaETETUBa/Pa destino: acará, caMETá, iGaraPÉ-Miri, MoJU/
Pa Servidor: 08400661/alTiNo diaS da coSTa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660163
Portaria: 2609/2021 Objetivo: Dar apoio em fiscalização em comércios 
de produtos de uso veterinários, vistoriar dois estabelecimentos que re-
querem licença inicial. Justifico a solicitação devido as agrovilas estarem 
distantes da sede do município 180 km, as péssimas condições de trafega-
bilidade das vias de acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185979/ JoSE 
clEUdo dE SoUZa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660106
Portaria: 2603/2021 objetivo: atender as demandas da regional.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiN-
GU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 6403360/JoÃo PaUlo 
doS SaNToS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNá-
rio) / 5,5 diáriaS / 31/05/2021 a 05/06/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660101
Portaria: 2608/2021 objetivo: dar apoio administrativo no atendimento 
aos produtores rurais, durante a notificação de vacina contra a febre afto-
sa, etapa: maio/2021, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57175279/
MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 31/05/2021 a 04/06/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 660098
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0051/2021 – PUBLicada No doe N° 34.594 

de 25/05/2021
onde se lê: carlos Eduardo de lima dos Santos
Leia-se: carlos Eduardo de lima costa

Protocolo: 659755

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

 PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021
Processo nº 2021/147112– EMaTEr/Pa
a Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará-EMaTEr/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e n° 10.024/2019, e ainda, o objetivo do processo é o Pregão Eletrônico n° 
004/2021, tipo “MENor PrEÇo GloBal”, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada na aquisição de Veículos diversos, conforme espe-
cificações relacionadas no item 14 deste Termo de Referência e no item 05 
deste Edital, para atender as necessidades desta Empresa de assistência 
Técnica e Extensão rural do Estado do Pará-EMaTEr/Pa, nos Escritórios 
cENTral, rEGioNaiS E locaiS, de acordo com as normas e diretrizes 
estabelecidas.
Empresa vencedora: GloBalcENTEr MErcaNTil EirEli, sobre o cNPJ nº 
02.330.299/0001-78, End. av. center, nº 1257, Bairro: centerville, Goiâ-
nia/Go, cEP: 77.369-003 - Telefone (62) 3258-0733.
o valor estimado do presente certame é de r$ 1.041.980,00 (Um milhão, 
Quarenta e um mil e novecentos e oitenta reais), sendo negociado e homo-
logado no Valor de r$ 1.023.000,00 (Um milhão e vinte e três mil).
autorizo a contratação.
Marituba-Pa, 25 de maio de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
PrESidENTE – EMaTEr/Pa

Protocolo: 660191

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 018/2021
BENEficiário (a): JacKSoN da SilVa liMa / MaTrÍcUla: 5693071/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: PorTo dE 
MoZ - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr dE 01 rEUNiÃo do 

SUBProJETo 2 coNforME ProaTEr 2021 do ESloc PorTo dE MoZ/
ProGraMa:1491/ ProJ. aTiV.:8711/foNTE:0101/ElEMENTo dE dESPE-
Sa:3390-30=r$500,00 / Valor ToTal r$500,00 / PraZo Para aPlica-
ÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da 
UG alTaMira: rodriGo faGUNdES TEiXEira

Protocolo: 659758
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 023/2021

BENEficiário (a): fraNciSco dE SoUSa / MaTrÍcUla: 57189528/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: SaNTarÉM 
NoVo-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo 
dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 
1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-
30 = r$300,00 / 3390-39 = r$200,00 / Valor ToTal r$500,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENadora dE 
dESPESaS: MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo.

Protocolo: 660255
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 024/2021

BENEficiário (a): oSMar oliVEira filHo / MaTrÍcUla:  1807564 / 
carGo oU fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral i/ MUNicÍPio: ViSEU-l / 
oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aS-
SiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE ME-
TaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = 
r$200,00 / 3390-39 = r$300,00 / Valor ToTal r$500,00/ PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo:15diaS / ordENadora dE dES-
PESaS:. MicHEla crSiTiNa JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 660258
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 018 / 2021

BENEficiário(a):adriaNo da PaiXÃo foNSEca / MaTrÍcUla: 
55588865/carGo oU fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral i//MUNicÍPio: 
BraGaNÇa - l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPri-
MENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / Pro-
GraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dES-
PESa: 3390-30 = r$ 600,00 /3390-39 = r$ 200,00 / Valor ToTal r$ 
800,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENadora dE dESPESaS: MicHEla crSiTiNa JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 660166
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 017/2021

BENEficiário (a): aNToNio carloS alBUQUErQUE daMaScENo / 
MaTrÍcUla: 57203868 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTa-
ÇÃo / MUNicÍPio: caPaNEMa-r / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$ 1.700,00 / 3390-39 = r$ 800,00 / Valor 
ToTal r$ 2.500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENadora dE dESPESaS: MicHEla criSTiNa JaQUES BE-
larMiNo.

Protocolo: 660160
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 019/2021

BENEficiário (a): Maria daS MErcÊS NaSciMENTo MoNTEiro / Ma-
TrÍcUla: 5044227/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MU-
NicÍPio: NoVa TiMBoTEUa-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$400,00 / 3390-39 = r$400,00 / Valor ToTal 
r$800,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENadora dE dESPESaS: MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo.

Protocolo: 660168
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 021 / 2021

BENEficiário (a):JoSÉ JorGE fErrEira raPoSo/ MaTrÍcUla: 
54196653 /carGo oU fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral ii//MUNicÍPio:-
SÃo JoÃo dE PiraBaS - l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrES-
TaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, 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 / ordENadora dE dES-
PESaS: MicHEla crSiTiNa JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 660176
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 020 / 2021

BENEficiário (a): JoNaTaS loPES cardoSo filHo / MaTrÍcUla: 
5869889/carGo oU fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral ii/MUNicÍPio: 
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SaNTa lUZia do Pará / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00 /3390-39 = r$ 400,00 / Valor ToTal r$ 
800,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENadora dE dESPESaS: MicHEla criSTiNa JacQUES BElarMiNo.

Protocolo: 660172
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 022/2021

BENEficiário (a): clETo cElla / MaTrÍcUla: 57211287/carGo oU 
fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/ MUNicÍPio: PEiXE Boi *l / oBJE-
TiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiS-
TÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE METaS 
doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / 
ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 /ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = 
r$300,00 /3390-39 = r$200,00 Valor ToTal r$ 500,00/ PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENadora dE dES-
PESaS: MicHEla crSiTiNa JacQUES BElarMiNo

Protocolo: 660181

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 083/2021;BENEficiário:cElSo PaUlo 
afoNSo JUNior;MaTrÍcUla: 5953138/1; fUNÇÃo:TÉc. PlaNEJaMENTo
-ENGº ciVil;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá E SÃo caETaNo dE odiVElaS Para ParTiciPar dE rEUNiÕES NoS 
rEfEridoS  EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo VErificar a PoSSiBili-
dadE dE iNaUGUraÇÃo daS rEforMaS; PErÍodo:26.05.2021;Nº dE 
diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:SaNTo aNTÔNio do TaUá E SÃo caETaNo 
dE odiVElaS;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES 
do r. JUNior.

Protocolo: 659822
Portaria de diaria Nº 084/2021;BENEFICIÁRIO:WAGNER DA SIL-
Va dE SoUZa;MaTrÍcUla: 5960033/1; fUNÇÃo:EMPrEGo dE coNfiaN-
Ça/MoToriSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE da 
EMPrESa E TÉcNicoS aoS MUNicÍPioS dE SaNTo aNTÔNio do TaUá 
E SÃo caETaNo dE odiVElaS Para ParTiciPar dE rEUNiÕESadMi-
NiSTraTiVaS NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, ViSiTa EM oBraS 
coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo:26.05.2021;Nº dE di-
áriaS:0,5(MEia);dESTiNo:SaNTo aNTÔNio do TaUá E SÃo caETaNo 
dE odiVElaS;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES 
do r. JUNior.

Protocolo: 659967
Portaria de diaria Nº 086/2021;BENEficiário:JoÃo JoSÉ lEi-
TÃo EVaNGEliSTa;MaTrÍcUla: 5959882/1; fUNÇÃo:aSSESSor dE 
coMUNicaÇÃo;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE SalVaTErrra, 
SoUrE E cacHoEira do arari, faZEr coBErTUra JorNalÍSTica daS 
aTiVidadES rEaliZadaS PEla PrESidENTE da EMaTEr NoS rEfEri-
doS MUNicÍPioS;PErÍodo:27 E 28.05.2021;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E 
MEia);dESTiNo:SalVaTErra, SoUrE E cacHoEira do arari;ordENa-
dor dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 660112
Portaria de diaria Nº 085/2021;BENEFICIÁRIO:WAGNER DA 
SilVa dE SoUZa;MaTrÍcUla: 5960033/1; fUNÇÃo:EMPrEGo dE coN-
fiaNÇa/MoToriSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE 
da EMPrESa E TÉcNicoS aoS MUNicÍPioS dE cacHoEira do arari, 
SalVaTErra E SoUrE QUE ParTiciParÃo dE rEUNiÕES adMiNiSTra-
TiVaS NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, ViSiTa EM oBraS coM 
PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo:27 a 28.05.2021;Nº dE di-
áriaS:1,5 (UMa E MEia);dESTiNo:cacHoEira do arari, SalVaTErra 
E SoUrE;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do 
r. JUNior.

Protocolo: 660102

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria N.º 040/2021
o diretor Presidente, em conjunto com a diretora administrativa e finan-
ceira da centrais de abastecimento do Pará S. a. - cEaSa/Pa, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
coNSidEraNdo os Processos nº 2021/496421, 2021/497069 e 
2021/496979.
rESolVEM:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento cons-
tante nas Portarias nº 036/2021 e nº 037/2021, publicadas no doE nº 
34.574, de 06/05/2021, que permanecerão no município de Paragominas/
Pa, nos dias 07 e 08 de Maio de 2021.

ii – coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases 
legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias ao Sr. José Antonio Scaff 
filho – diretor Presidente, ao Sr. Eduardo Nascimento Gonçalves - asses-
sor, ao Sr. cesar roberto oliveira dias Junior - ch. div. de Tecnologia da 
informação e ao Sr. claudio ferreira de oliveira - Motorista considerando a 
prorrogação do deslocamento, conforme item i.
registre-se, Publique-se e cumpra-se em 25 de Maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente cEaSa/Pa
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora administrativa e financeira cEaSa/Pa

Protocolo: 659865
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00690/2021-GaB/seMas, de 21.05.2021

Servidor: lEoNardo fEliPH dE MoraES GoMES
Matrícula: 5875730/3
cargo: Motorista
da: diretoria de fiscalização ambiental - difiSc
Para: diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf
data da remoção: 01/03/2021
HUGo YUtaKa sUeNaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 659935
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 00704/2021-GaB/seMas, de 25.05.2021
Servidor: rEiNaldo do NaSciMENTo PiNTo
Matrícula: 26794/1
cargo: assistente administrativo
da: diretoria de Gestão administrativa e financeira – dGaf
Para: comitê de Monitoramento e Planejamento Estratégico para fiscali-
zação-cfiSc/dfiSc
data da remoção: 24/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 659939
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 00705/2021-GaB/seMas, de 25.05.2021
Servidor: JoaNiSio cardoSo MESQUiTa
Matrícula: 57215770/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
do: Núcleo regional de Gestão e regularidade ambiental – NUrE-SaN-
TarÉM
Para: diretoria de Planejamento Estratégico e Projetos corporativos – dPc
data da remoção 17/05/2021
HUGo YUtaKa sUeNaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 660213

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00712/2021 - 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° 
2021/507954
rESolVE:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fis-
cais do contrato nº 030/2021 -SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a aSSociaÇÃo 
Polo ProdUTiVo do Para - fáBrica ESPEraNÇa, os servidores, - an-
derson Valente de Freitas, Matrícula nº 5913364/04, como fiscal Titular, e 
Luciana de Almeida Borges, Matrícula nº 6403657/01, como fiscal Suplen-
te, a contar da data da publicação desta portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 25 de Maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 660317
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coNtrato
.

coNtrato: 029/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2020/733576
Pregão Eletrônico 011/2021 - SEMaS/Pa
objeto: Prestação serviços de manutenção de 1(um) elevador elétrico para trans-
porte de passageiros, com fornecimento de peças de reposição, desta SEMaS
Valor Total: r$ 13.700,00
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: coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda (cNPJ 
00.489.015/0001-65)
Endereço: Tv. Mauriti, nº 2809, Bairro Marco, cEP 66093-180, fone (91) 
3246-0106, conserp@conserpelevadores.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 660330

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 013/2021-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2021/45283 e depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSÉ MaUro 
dE liMa o` dE alMEida, adJUdico e HoMoloGo o resultado do Pregão 
Eletrônico n.º 013/2021 - SEMaS, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão., ten-
do como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: SYSTEMScoPY lTda/ cNPJ: 05.352.726/0001-07
Valor Total: r$ 80.249,14( Valor mensal)
Belém/Pa, 25 de Maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o` dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do 
Pará

Protocolo: 660217
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°. 012/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 703869/2020 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 012/2021 - SEMaS, cujo objeto é aQUiSiÇÃo E iNSTalaÇÃo dE aPa-
rElHoS dE ar coNdicioNado do TiPo SPliT., tendo como vencedoras 
do certame, as empresas abaixo discriminadas:
Empresa: dENTEcK ar coNdicioNador lTda/cnpj nº 11.319.557/003-
78
lote 01 – Belém - Valor Total do lote r$. 736.342,99
Empresa NVf coMÉrcio E SErViÇoS dE cliMaTiZaÇÃo EirEli/ cNPJ: 
41.401.446/0001-05
lote 02- Paragominas – Valor total do lote: r$ 9.419,00
lote 03-altamira - Valor total do lote: r$  23.609,00
lote 04- Santarém - Valor total do lote: r$  23.609,00
lote 05 – itaituba - Valor total do lote: r$  23.898,00
lote 06 – Marabá- Valor total do lote: r$  23.609,00
lote 07 - fracassado
lote 08 – São felix do Xingu - Valor total do lote: r$ 5.894,00
Valor global: r$ 846.380,99
Belém/Pa, 25 de maio de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 660223

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 012/2021-seMas
A Pregoeira Oficial designada pela PorTaria Nº 350/2021 – gab/semas, 
dE 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 703869/2020, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 012/2021 – SEMaS, cujo objeto é aQUiSiÇÃo E 
iNSTalaÇÃo dE aParElHoS dE ar coNdicioNado do TiPo SPliT, 
conforme as empresas abaixo relacionadas:
Empresa: dENTEcK ar coNdicioNador lTda/cnpj nº 11.319.557/003-
78
lote 01 – Belém - Valor Total do lote r$. 736.342,99
Empresa NVf coMÉrcio E SErViÇoS dE cliMaTiZaÇÃo EirEli/ cNPJ: 
41.401.446/0001-05
lote 02- Paragominas – Valor total do lote: r$ 9.419,00
lote 03-altamira - Valor total do lote: r$  23.609,00
lote 04- Santarém - Valor total do lote: r$  23.609,00
lote 05 – itaituba - Valor total do lote: r$  23.898,00

lote 06 – Marabá- Valor total do lote: r$  23.609,00
lote 07 - fracassado
lote 08 – São felix do Xingu - Valor total do lote: r$ 5.894,00
Valor global: r$ 846.380,99
Belém/Pa, 25 de Maio de 2021.
KriSTiaNE Maia GlUcK PaUl
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 660215

diÁria
.

Portaria Nº 661/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.
objetivo: capacitação do servidor para uso dos sistemas: SiMlaM, PaE, 
caTiS e Sicar da SEMaS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 30/05 a 05/06/2021– 06 e ½ diárias
Servidor:
- 5905603/2 - carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657857
Portaria Nº 664/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.

objetivo: Vistoria nos imóveis fazendas Eldorado e Santa luzia ii, para ve-
rificar cobertura do solo, existências de APPs e Tipologia Florestal (Cerrado)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: São Geraldo do araguaia/Pa
Período: 31/05 a 02/06/2021– 02 e ½ diárias
Servidores:
- 5939765/2 - MaricElio dE MEdEiroS GUiMaraES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5953115/1 - THaMirES MENdES coElHo fErrEira - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657916
Portaria Nº 667/2021 - GaB/seMas 20 de Maio de 2021.

objetivo: Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de processos de 
licenciamento, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa, Peixe-Boi/Pa, castanhal/Pa e Santo antônio do Tauá/Pa
Período: 01/06 a 04/06/2021– 03 e ½ diárias
Servidores:
- 57214856/1 - ErNildo cESar da SilVa SErafiM - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5888448/2 - EriKa aliNNE caMPoS VEloSo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5908081/3 - WLADIMIR RAFAEL DE MATOS LAMARAO - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658114
Portaria Nº 679/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica pré-exploratória e de acompanhamento 
em PMFS e em projeto de reflorestamento, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rondon do Pará/Pa, Ulianópolis/Pa e Paragominas/Pa
Período: 01/06 a 05/06/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57194445/2 – alBaNiSE SoUSa doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57230161/1 – ZiVaNildo coSTa fErrEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5943119/1 - JoSE rUBENi liMa dE aBrEU - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 658790
Portaria Nº 687/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica ambiental em área/polígono pretendido 
para a atividade de aterro sanitário no município citado
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: acará/Pa
Período: 01/06/2021– ½ - diária
Servidores:
-- 5911161/4 - roMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
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- 5466342/2 - EldiaNNE MorEira dE liMa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 97571408/2 - SaMara dE NaZarE BarriGa diaS - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954870/1 - daNdara Maria fErrEira rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5955024/1 - JORGE THADEW MOURA DE SOUZA - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658874
Portaria Nº 706/2021 - GaB/seMas 25 de Maio de 2021.

objetivo: Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio, localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 26/05/2021 – ½ diária
Servidores:
- 5931432/3 - WAGNER LUIS MOREIRA CARDOSO – (Coordenador)
- 5952142/1 - GUSTaVo NEVES SilVa - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 57215834/1 - fErNaNdo MarcoS MoTa PErEira E SilVa - (Técnico em 
Gestão de infra-Estrutura)
- 55587536/1 - KEila SaNdra liMa TEiXEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954935/1 - BrENdo lUiZ araUJo alVES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5951679/1 - ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 54184023/3 - aNa roSa BEZErra cardoSo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 660157

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo Nº.: 119547/coeMa/2019
À
SEdEPar SidErÚrGica do Pará S.a
End: rod. Pa 150, KM 422, SNº, Bairro diSTriTo iNdUSTrial
cEP: 68500-000 Marabá-Pa
Notificamos V.S.ª que, conforme decisão da Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos do Egrégio conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa, exara-
da nos autos do Processo administrativo nº 000396/2012, que considerou 
a iNTEMPESTiVidadE do 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 1867 lavrado contra SidErPar - 
SidErÚrGica do Pará S.a, cNPJ 06.149.423/0001-54, aplicando-lhe a 
penalidade de MUlTa SiMPlES, no valor de 50.001 (cinquenta mil e uma) 
UPfs, 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, iii; 122, iii, 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: 660056

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 210 de 24 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/484942 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir servidores para apoiar as ações e levantamentos de 
infraestrutura no PESaM que serão executadas pela ValE S.a
origem: Belém-Pa

destino: São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 10 a 15/05/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: Jaime Wanderley Correa Nonato - 5413214 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 209 de 24 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/482676 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar visita técnica nas trilhas do refúgio de Vida Silvestre 
Metrópole da amazônia para fazer planejamento de sinalização, abertura 
de novas trilhas e necessidade de manutenção das já existentes
origem: Belém-Pa
destino: Marituba-Pa
Período: 20/05/2021 - ½ (meia) diária
Servidor: leticia lima de freitas - 5939808 - Técnico em Gestão ambiental
Wanessa Silva Grangeiro - 57208461 - Especialista em Educação Classe II
Emanuel de Jesus ferreira do amaral - 5942880 - auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 208 de 24 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/482630 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar visita técnica nas trilhas do refúgio de Vida Silvestre 
Metrópole da amazônia para fazer planejamento de sinalização, abertura 
de novas trilhas e necessidade de manutenção das já existentes
origem: Belém-Pa
destino: Marituba-Pa
Período: 19/05/2021 - ½ (meia) diária
Servidor: leticia lima de freitas - 5939808 - Técnico em Gestão ambiental
Wanessa Silva Grangeiro - 57208461 - Especialista em Educação Classe II
Emanuel de Jesus ferreira do amaral - 5942880 - auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 207 de 24 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/482562 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar visita técnica nas trilhas do refúgio de Vida Silvestre 
Metrópole da amazônia para fazer planejamento de sinalização, abertura 
de novas trilhas e necessidade de manutenção das já existentes
origem: Belém-Pa
destino: Marituba-Pa
Período: 18/05/2021 - ½ (meia) diária
Servidor: leticia lima de freitas - 5939808 - Técnico em Gestão ambiental
Wanessa Silva Grangeiro - 57208461 - Especialista em Educação Classe II
Emanuel de Jesus ferreira do amaral - 5942880 - auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 660141

FÉrias
.

Portaria Nº. 206 de 21 de Maio de 2021
rESolVE:
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias aos servidores 
abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo

andreia dantas costa 57215340 19/03/2020 a 18/03/2021 19/07/2021 a 17/08/2021

antônio luiz Pereira campos 54190874 02/07/2020 a 01/07/2021 01/07/2021 a 30/07/2021

danielle cristina correa Gonzaga 57202238 13/08/2019 a 12/08/2020 14/07/2021 a 13/08/2021

Edson cruz Barbosa 57201148 04/08/2019 a 03/08/2020 05/07/2021 a 03/08/2021

israel alves de oliveira 57207773 01/04/2019 a 31/03/2021 01/07/2021 a 30/07/2021

Joao claudio conceição de Souza 57201094 25/07/2020 a 24/07/2021 26/07/2021 a 24/08/2021

Jorge alves da Silveira Junior 5897917 18/03/2020 a
17/03/2021

19/07/2021 a
17/08/2021

Kleber farias Perotes 5533970 03/04/2020 a 02/04/2021 01/07/2021 a 30/07/2021

Marcel Silva de oliveira 5914586 05/07/2019 a 04/07/2020 16/07/2021 a 14/08/2021

Nilce de Nazaré Nabica Pereira Maestri 5947257 20/02/2020 a
19/02/2021

12/07/2021 a
10/08/2021

Patrícia Medeiros Miralha 23221 01/04/2020 a 31/03/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

reginaldo fernandes da Silva 5094445 04/07/2020 a 03/07/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

rosiane andrade Terra 57212244 31/03/2020 a 30/03/2021 06/07/2021 a 04/08/2021

rubens de aquino oliveira 57198137 30/06/2020 a 29/06/2021 12/07/2021 a 10/08/2021

Waldemar Viana De Andrade Junior 550890 15/05/2020 a 14/05/2021 15/07/2021 a 13/08/2021

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 660159
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editaL N° 002/2021
Homologar o resultado final dos candidatos aprovados para contratação em 
caráter temporário, de acordo com o Edital 001/2021 – PSS/idEflor-Bio:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo – Belém
01 –  aMaNda PiNHo doS SaNToS BarBalHo
02 – liliaN raMoS dE alMEida MarTiNS
TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal – ENGENHEiro florESTal – Belém
01 – EllEN GlEYcE da SilVa liMa MalTarolo
aUXiliar oPEracioNal – Maracanã
01 – MadSoN SEBaSTiÃo SilVa SoUZa
aUXiliar oPEracioNal – Monte alegre
01 – LUANA WANESSA ASSUNÇÃO SILVA
TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal – BiÓloGo – Monte alegre
01 – loUriVal Baia dE VaScoNcEloS NETo
TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal – ENGENHEiro aGrÔNoMo – Monte 
alegre
01 – JoSÉ JaNdErSoN fErrEira coSTa
TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal – ENGENHEiro aGrÔNoMo – São félix 
do Xingu
01 – JEaN MicHEl da SilVa GUaldEZ
MoToriSTa – São Geraldo do araguaia
01 – carloS da SilVa cHaGaS
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 660384

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 686/2021-saGa
BeLÉM, 24 de Maio de 2021 

 o Secretário adjunto de Gestão administrativa da  Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado médico
rESolVE: conceder 14(cartoze) dias de licença Saúde à servidora BrUNa 
ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Mf nº 6045670/4, Gerente de articulação 
com a Sociedade, no período de 12/05/2021 a 25/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 659938
Portaria N° 687/2021-saGa
BeLÉM, 24 de Maio de 2021 

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado médico
rESolVE: conceder 14(quatorze) dias de licença Saúde, ao servidor ra-
Miro araUJo alVES, Mf nº 5913111/2, Gerente de operações PM, no 
período de 17/05/2021 a 30/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 659941
Portaria N° 688/2021-saGa
BeLÉM, 24 de Maio de 2021 

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado médico
rESolVE: conceder 07(sete) dias de licença Saúde à servidora lENilda 
PaNToJa coSTa, Mf nº 5918500/3, Secretario de diretoria, no período de 
23/05/2021 29/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 659946

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa N° 002/2021-seGUP/Pa
autorizo nos termos do artigo 24, inciso X da lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, re-
ferente ao Processo n° 2021/322134, que tem por objeto a contratação da 
empresa fUNdaÇÃo NaZarÉ dE coMUNicaÇÃo, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 83.369.470/0001-54, localizada na av. Governador José Malcher, 915, 
Nazaré, Belém/Pa, cEP 66.055-260, cujo objeto é a locação de espaço para 
instalação de antena, no 3º andar da Torre de comunicação da fundação 
Nazaré, para compartilhamento de equipamento de telecomunicação, para 
abrigar o site do sistema de comunicação do cioP, pelo período 12 (doze) 
meses, e valor mensal de r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totali-
zando o valor global de r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), conforme 
solicitação, especificação e fundamentação constante nos autos.
Belém/Pa, 24 de maio de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 659983

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de disPeNsa 
N° 002/2021-seGUP/Pa

Nesta data, raTifico o termo de dispensa n° 002/2021-SEGUP/Pa, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modifica-
ções.
Belém/Pa, 24 de Maio de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 659987

diÁria
.

Portaria Nº 681/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 05.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 682/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 01 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor(ES): caroliNa fErrEira dE oliVEira, Mf: 5917821-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 683/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cacHoEira do arari/Pa
PErÍodo: 17 à 20.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES):SUB TEN PM JoSÉ Maria alVES MoTa, Mf: 5406846-1
SGT PM SaNdoVal SÉrGio MoraES dE SoUSa, Mf:5676541-1
cB PM iraNildo doS SaNToS NaSciMENTo, Mf:4219372-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 684/2021–saGa
oBJETiVo: para participar da “operação atlântico ii
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cHaVES/Pa
PErÍodo: 13 à 22.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): loUrENÇo JoSÉ dE MaToS SaldaNHa, Mf: 5900352
aNTÔNio da PaiXÃo NoNaTo, Mf: 5949629
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
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Portaria Nº 685/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 01 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 689/2021–saGa
oBJETiVo: para visita técnica
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 25 à 27.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, Mf: 57207763
Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 690/2021–saGa
oBJETiVo: para visita técnica
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 25 à 27.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cB BM THiaGo JoSÉ liMa PadilHa, Mf: 57189188
cB PM lidiaNE NUNES TENÓrio, Mf: 54193073
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 660146

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 078/2021 – ccc: NoMEia o 
2º TEN QoaPM rG 24140 JoSÉ roBErTo aSSUNÇÃo doS SaNToS, como 
fiscal do Contrato nº 053/2021 – PMPA, celebrado entre a PMPA e a Em-
presa EXaTa coNSTrUTora lTda; NoMEar o cB PM rG 36323 SaNdro 
CASTILHO SANTANA como fiscal interino Registre-se, publique-se; Belém/
Pa, 25 de maio de 2021; – ricardo do NaSciMENTo raMoS – MaJ 
QoPM rG 29213. chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 660158
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 080/2021 – ccc: NoMEia 
o 2º TEN QOAPM RG 18870 CLÉBER CAMPOS CABRAL, como fiscal do Con-
trato nº 051/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa coNS-
TrUTora BrilHaNTE lTda; NoMEar o Sd PM rG 41183 GaBriEl daNilo 
SILVA MATOS como fiscal interino; Registre-se, publique-se; Belém/PA, 
25 de maio de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS - MaJ QoPM rG 
29213-chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 660167
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 079/2021 – ccc: NoMEia o 
CAP QOAPM RG 23213 CARLOS ALBERTO DA SILVA, como fiscal do Contra-
to nº 050/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa ESTrUTUral 
coNSTrUTora E SErViÇo EirEli; NoMEar o Sd PM rG 41356 cláUdia 
FEITOSA LOBO DA SILVA como fiscal interina. Registre-se, publique-se; 
Belém/Pa, 25 de maio de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS - MaJ 
QoPM rG 29213-chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 660164
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 076/2021 – ccc: NoMEia o 
1º TEN QoPM rG 36242 alaN doS rEiS HoNoraTo, como presidente da 
comissão fiscalizadora do contrato 007/2021 em substituição ao TEN CEL 
QoPM rG 37298 GlEdSoN MElo doS SaNToS, como presidente da co-
missão fiscalizadora ao Contrato nº 007/2021-CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a empresa coNSTrUTora ENErGEo lTda, nomear o cB PM rG 
34792 diVaN coSTa rodriGUES e a Sd PM rG 41365 alESSaNdra caS-
SEB da foNSEca como membros da comissão; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/PA, 21 de maio de 2021; JORGE WILSON PINHEIRO DE 
araÚJo – cEl QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 660231

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 077/2021 – ccc: NoMEia 
o MaJ QoPM rG 33485 PaUlo adoNiS coNcEiÇÃo MENdES, como presi-
dente da comissão fiscalizadora do contrato nº 005/2021, celebrado entre 
a PMPa e a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli. 
Nomear a Sd PM rG 41356 cláUdia fEiToSa loBo da SilVa e o Sd PM 
rG 41183 GaBriEl daNilo SilVa MaToS, como membros da comissão 
fiscalizadora do contrato; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
21 de maio de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS – MaJ QoPM rG 
29213; cHEfE do cENTro dE coMPraS E coNTraToS da PMPa.

Protocolo: 660232
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 075/2021 – ccc: NoMEia 
o TEN QoPM rG 27292 SÉRVIO TÚLIO GONÇALVES ESTÁCIO, como fiscal 
do contrato 289/2018 em substituição ao TEN cEl QoPM rG 26318 JoMi-
rES rEBElo PirES, nomear o MaJ QoPM rG 27344 MarcElo alEXaN-
DRE LOPES MACHADO como fiscal interino em substituição ao MAJ QOPM 
rG 33458 aNdErSoN TEiXEira dE alMEida no contrato nº 289/2018 
– PMPa, celebrado entre a PMPa e a empresa BraSil rENT a car lTda.; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 21 de maio de 2021; Jor-
GE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO – CEL QOPM RG 26311; DIRETOR DE 
aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 660228

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 061/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de medi-
camentos e material hospitalar para os semoventes pertencentes a carga 
da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme as condições e quantitati-
vos constantes no Termo de referência (anexo do edital). Valor total: r$ 
189.723,80 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e 
oitenta centavos). data da assinatura: 25/05/2021. Vigência: 25/05/2021 
a 24/05/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 
Programa 1502 – SEGUraNÇa PÚBlica; Projeto/atividade: 26/8839 – re-
alização das ações de alta complexidade; Elemento de despesa: 3.3.90.30 
Material de consumo; Plano interno: 1050008839c; fonte: 0101 (recur-
sos ordinários); Empresa: aGroSHoPPiNG coMÉrcio E diSTriBUiÇÃo 
lTda - EPP; cNPJ: 01.362.890/0001-44, com sede na rua domingos Mar-
reiros, nº 1573, cEP: 66.030-160, Umarizal, Belém/Pa; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 660227

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 013/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/205609, que tem por 
objeto “aquisição de equipamentos para sonorização da sala de reuniões do 
complexo do comando-Geral da PMPa” e considerando o disposto no art. 
5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V 
do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei 
Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem 
como a PorTaria Nº 001/2021-cPl/PMPa.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da PorTaria Nº 001/2021 – cPl/PMPa, de 26 de abril de 2021, 
que adjudicou as propostas de preço apresentadas pelas Empresas:

iTEM raZÃo Social cNPJ Valor oBJETo

1 frEirE aGUiar coMErcio aUdio-
ViSUal EirEli 36.064.568/0001-13 r$ 5.499,99 caixa de som

2 clEBEr NaSciMENTo da roSa 11.142.525/0001-88 r$ 1.300,00 Mesa de áudio

3 carValHo MiraNda EMPrEENdi-
MENToS EirEli 11.502.318/0001-97 r$ 2.833,40 Microfone

02 – rEMETEr o processo licitatório ao Escritório de Projetos da PMPa, a 
fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão 
das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 25 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 660325
HoMoLoGaÇÃo

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/289988, que tem por 
objeto “aquisição de Equipamentos de Proteção individual (EPi´s) para 
uso das Unidades de apoio do corpo Militar de Saúde (cMS) da Polícia 
Militar do Pará (PMPa)” e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, 
da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto 



76  diário oficial Nº 34.595 Quarta-feira, 26 DE MAIO DE 2021

Estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual 
nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem como a 
PorTaria Nº 001/2021-cPl/PMPa.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria Nº 001/2021 – cPl/PMPa, de 26 de abril de 2021, 
que adjudicou as propostas de preço apresentadas pelas Empresas:
a) itens 01 e 02 - P G liMa coM EirEli, cNPJ: 23.493.764/0001-61, no 
valor de r$ 7.700,00 para aquisição de máscaras multiuso e no valor de r$ 
22.450,00 para aquisição de avental hospitalar
b) item 03 - ProliNE MaTErial HoSPiTalar - EirEli, cNPJ: 
32.708.161/0001-20, no valor r$700,00 para aquisição de touca hospi-
talar.
c) item 06 - PlaSTicoS V.P. iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 
35.159.991/0001-34, no valor r$ 1.380,00 para aquisição de óculos de 
proteção
02 - dEclarar fracaSSadoS os itens 04 e 05 em razão das propostas 
apresentadas não atenderem aos requisitos do edital;
03 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 25 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 660277
HoMoLoGaÇÃo

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 017/2021 – cPl/PMPa, PaE nº 2021/369781, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada na impressão, encaderna-
ção e acabamento de livros alusivos ao anuário da Polícia Militar do Pará 
dos anos de 2019/2020, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, e considerando o disposto no art. 
5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 regulamentado pelo art. 13, inc. 
V do decreto Estadual nº 534/2020;
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira, MaJ PM cHriSTiNE dE 
oliVEira PiNHEiro BElcHior, designada por intermédio da PorTaria Nº 
001/2021/cPl/PMPa, de 26/04/2021, que adjudicou a proposta de preços 
apresentada pela empresa Grafica EdiTora forMUlarioS coNTiNUoS 
E ETiQUETaS f & f, inscrita sob o cNPJ nº 11.114.463/0001-09, pelo 
melhor lance de r$ 17.700,0000 (dezessete mil e setecentos reais) para o 
item único do certame.
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação da empresa vencedora.
Quartel em Belém-Pa, 25 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 660113
HoMoLoGaÇÃo

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 016/2021 – cPl/PMPa, PaE nº 2021/104862, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
emissão de certificação digital do tipo e-CPF, válido por 3 (três) anos, com-
preendendo o fornecimento do certificado digital, o token para armazena-
mento do certificado, a garantia e o suporte técnico especializado durante 
a sua validade, além de visitas presenciais para emissão dos respectivos 
certificados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos, e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, 
da lei Estadual nº 6.474/02 regulamentado pelo art. 13, inc. V do decreto 
Estadual nº 534/2020;
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira, caP PM JacQUEliNE 
da TriNdadE SaNTiaGo, designada por intermédio da PorTaria Nº 
001/2021/cPl/PMPa, de 26/04/2021, que adjudicou a proposta de preços 
apresentada pela empresa cErTiSiGN cErTificadora diGiTal S/a, 
inscrita sob o cNPJ nº 01.551.285/0001-75, pelo valor de r$ 69.947,00 
(sessenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais) para o lote único 
do certame.
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação da empresa vencedora.
Quartel em Belém-Pa, 25 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 660105

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 325/2021-sF/dF; Suprido, carloS alBErTo SilVa dE 
SoUZa MaJ PM, Mf 58873641, do efetivo do(a) 1ª ciPM/cPr Vii; Prazo 
p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) 
dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE 
coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 326/2021-Sf/df; Suprido, raiMUNdo GoNÇalVES da 
cUNHa JUNior, caP PM, Mf 507993401, do efetivo do(a) ccc; Prazo p/ 
aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE 
coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 660230

diÁria
.

Portaria Nº 56/21/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 Jean charles dos Santos Maia; cPf: 597.830.792-04; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM lilian oliveira da Gama Malcher; cPf: 682.952.192-
00; 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 57/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM francel Tavares de lima; cPf: 892.368.822-34; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 58/21/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: cB PM Patricia de carvalho Morais; cPf: 927.056.692-72; 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 59/21/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 Michel augusto cardoso do rosário; cPf: 885.520.472-68; 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 60/21/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: 
MaJ PM celton otávio costa de Jesus; cPf: 516.784.622-68; Valor: r$ 
1.582,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 61/21/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 antonio Braga dos Santos Junior; cPf: 825.171.182-72; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM lawanne Noronha Vieira; cPf: 002.600.052-07; 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 62/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM 
Pedrina oliveira de Sousa aires; cPf: 867.569.742-20; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM fabiola de Souza costa lima; cPf: 703.222.952-20; 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 63/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: São Miguel do Guamá-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 
a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM José roberto Pinto Barbosa; cPf: 430.773.152-20; 
Valor: R$ 870,40. CB PM Wallan Barbosa Oliveira; CPF: 003.822.972-29; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 64/21/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: 
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cB PM alax Silva dos Santos; cPf: 009.068.032-41; 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 65/21/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; 
Servidor: cB PM José Edilberto Santos Siqueira; cPf: 759.297.242-53; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 66/21/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: SGT PM Paulo Sérgio rodrigues dos reis; cPf: 253.634.332-
49; 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 67/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM lucas andrei dos Santos de castro; cPf: 041.144.302-
02; 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 68/21/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 Ywandey de Sena Gomes; cPf: 936.626.532-49; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM david Pedro da costa Brito; cPf: 891.935.392-15; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM Ellen chistiny dos Santos caldas; cPf: 901.969.022-15; 
Valor: r$ 1.266,00. Sd PM liege Maria da Silva dias; cPf: 959.397.412-
15; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 69/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM Nicomedes alves de araújo Júnior; cPf: 392.458.532-
68; 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 70/21/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: cB 
PM raimundo Nivaldo dos Santos farias; cPf: 175.882.352-68; Valor: r$ 
857,20. cB PM fabio araujo de castilho; cPf: 770.521.452-00; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 71/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SUB 
TEN PM raimundo Natalino de Jesus Teixeira; cPf: 263.787.872-04; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM Nilton Bonifácio; cPf: 210.658.292-72; 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 72/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM orivaldo Mascarenhas Monteiro; cPf: 652.806.792-91; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM italina raiol damasceno; cPf: 867.358.372-15; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM luma Natacha dos Santos cardoso; cPf: 965.548.512-
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 73/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: CB PM Wendell Rodrigues Barros; CPF: 806.685.422-68; 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 74/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Macaranã-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 

PM Edmilson almeida Bentes; cPf: 490.120.612-53; Valor: r$ 870,40. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 75/21/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: cB 
PM Jenniffer Rodrigues Santos Casseb; CPF: 807.782.242-87; Valor: R$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 76/21/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: 
SUB TEN PM Emerson flávio de Souza; cPf: 578.559.782-91; Valor: r$ 
870,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 77/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 09/06/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: 
SGT PM claudia rogéria Nobre alves; cPf: 281.744.372-15; Valor: r$ 
1.714,44. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 78/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor:TEN 
PM césar augusto ferreira dos Santos; cPf: 889.936.632-20; Valor: 
r$ 1.411,10. cB PM Kaysser Mosayéwysk Mendes Vasconcelos; cPf: 
935.769.782-91; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Marcone ferreira Pereira; cPf: 
712.056.082-49; Valor: R$ 1.266,00. CB PM Marcelo Wagner de Oliveira 
Barros; cPf: 520.135.962-00; Valor: r$ 1.266,00. cB PM robson cabral 
costa; cPf:750.725.212-49; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Walter Raiol de 
aviz Junior; cPf: 918.161.732-15; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM João Pedro 
Teixeira Neto lages; cPf: 113.387.146-19; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
daniel Nascimento da costa; cPf: 014.548.472-63; 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 79/21/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: 
TEN PM José Edenilson da Silva costa; cPf: 996.973.003-72 ; Valor: 
r$ 1.160,50. cB PM leandro Martins de lima; cPf: 940.272.772-87; 
Valor: r$ 857,20. Sd PM Tertuliano loiola Siqueira; cPf: 015.005.852-
70; Valor: r$ 857,20. Sd PM cézar augusto Pantoja do Nascimento; cPf: 
025.752.002-37; Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 80/21/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: cB 
PM Adriano Jefferson Soares Modesto; CPF: 747.695.612-53; Valor: R$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 81/21/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: 
cB PM diogo alves de Brito; cPf: 004.986.272-33; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 82/21/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; 
Servidor: cB PM agapito diego Mendes rodrigues; cPf: 978.482.472-87; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 83/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM 
carlos augusto rodrigues Salgado; cPf: 355.792.692-34; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Enderson Melo rodrigues de Sousa; cPf:938.580.782-04; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM Patricia do Socorro leite Martins; cPf: 807.434.982-91; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 660020
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Portaria Nº 116/21/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: Sd 
PM augusto cezar Santa rosa cardoso; cPf: 007.996.472-92; 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 117/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 02 
a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM charles andré campos Barbosa; cPf: 011.441.812-83; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 118/21/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 Josafa donato Santos; cPf: 006.320.432-02; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 119/21/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: cB 
PM Jonathan Moraes dos reis; cPf: 916.568.342-00; 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 120/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
SUB TEN PM admar costa dos Santos; cPf: 567.255.902-68; 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 121/21/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; Servidor: SGT 
PM ana Paula Bastos Pinheiro; cPf: 330.857.222-20; 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 122/21/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: cB 
PM izaías alves dos Santos; cPf: 875.753.292-34; 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 123/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
SGT PM ronaldo dias da Silva; cPf: 303.156.542-87; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Jaciara de andrade Gusmão; cPf: 007.867.002-03; 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 124/21/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: SGT 
PM Marco antônio Souza rosas; cPf: 296.334.782-00; Valor: r$ 870,40. 
cB PM Michael anderson Soares rosas; cPf: 000.817.542-05; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 125/21/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 Bryan lucas Barbosa franco; cPf: 023.154.442-17; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 126/21/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: 
cB PM diego roberto Pinheiro Nunes; cPf: 927.074.082-04; Valor: r$ 
1.266,00.cB PM Elma Tatiane Monteiro de Miranda; cPf: 527.947.682-
04; 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 127/21/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; Servidor: cB 
PM Jaqueline do Socorro de lima ferreira; cPf: 714.354.332-20; 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 128/21/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: SGT 
PM raimundo Viegas lima; cPf: 579.944.472-87; Valor: r$ 870,40. SGT 
andré luiz de Jesus Meguins; cPf: 453.813.132-68; Valor: r$ 870,40. cB 
PM Giovani Pamplona cordeiro; cPf: 839.050.492-87; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 660096
Portaria Nº 84/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM ismaelino ribeiro cantão; cPf: 400.445.992-34; Valor: r$ 870,40. 
SGT PM José roberto Silva Xerfan; cPf: 585.211.272-00; Valor: r$ 
870,40. cB PM Elivan Monteiro de lima; cPf: 921.951.562-87; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 85/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Télio Meireles da rocha; cPf: 575.264.192-68; 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 86/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM leandro Barbosa reis; cPf: 004.732.012-59; Valor: r$ 1.266,00. 
Sd PM flávio ferreira corrêa; cPf: 008.803.902-12; 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 87/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Erisson farias laurentino; cPf: 023.407.433-70; 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 88/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Mauro augusto Nascimento; cPf: 566.261.423-72; Valor: r$ 1.318,80. 
CB PM Walter Santos Damasceno Junior; CPF: 716.649.982-68; Valor: R$ 
1.266,00. Sd PM Hudson Eduardo albarado coutinho; cPf: 009.120.562-
07; 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 89/21/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: SGT 
PM Sergio Henrique corrêa; cPf: 328.202.832-68; Valor: r$ 870,40. Sd 
PM rodrigo Menezes da Silva; cPf: 995.857.822-00; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 90/21/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: Sd 
PM arivaldo dos Santos Pastana; cPf: 027.353.732-66; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 91/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Vanderson Pereira ferreira; cPf: 704.096.502-00; Valor: r$ 1.318,80. 
Sd PM Meriam Miranda Mescouto filha; cPf: 951.906.862-72; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 92/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM Emanuel Monteiro da conceição; cPf: 559.547.232-49; 
Valor: R$ 1.318,80. SD PM Wendel Lemos Moreira; CPF: 004.755.982-
96; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM crisley inaê Monteiro da Silva; cPf: 
002.946.532-01; 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 93/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: colares-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM franque oliveira Modesto; cPf: 014.134.942-50; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 94/21/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: cB 
PM Tatiane Moreira da Silva; cPf: 963.018.562-87 ; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM Graciele rodrigues Machado lima; cPf: 002.609.632-32; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM charlles Jonnathan de Souza azevedo; cPf: 719.125.682-
68; 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 95/21/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; Servidor: 
caP PM amanda Suely Palheta Galvão; cPf: 004.976.772-02; Valor: r$ 
1.450,70. caP PM Merian ribeiro formento; cPf: 979.274.302-20; Valor: 
r$ 1.450,70. SGT PM albertina da Silva; cPf: 430.514.212-00; Valor: r$ 
1.318,80. SGT PM Maira Gleise lima da Silva; cPf: 559.551.932-00; Valor: 
r$ 1.318,80. cB PM Hugo Marques Pereira; cPf: 089.086.357-18; 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 96/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM adriana flávia Monteiro de oliveira; cPf: 007.293.062-40; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM Gabriel Milton Trindade da costa; cPf: 003.983.012-
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 97/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Marcela Pantoja Gonçalves; cPf: 012.145.102-05; 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 98/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Monica Mendes Maciel; cPf: 876.209.522-68; 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 99/21/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 Maico luis Batista Barbosa; cPf: 728.900.292-04; 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 100/21/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: SGT 
PM Sandro Marcelo alcantara Pompeu; cPf: 439.849.752-87; 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 101/21/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: cB 
PM leonel alves de Mendonça; cPf: 604.839.382-20; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 102/21/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: cB 
PM Sueny calandrini da Silva; cPf: 002.606.542-80; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 103/21/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 José Hamilton Moura de Sousa; cPf: 479.845.702-72; 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 104/21/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; Servidor: SGT 
PM francisco Hélio assis; cPf: 187.526.832-49; Valor: r$ 1.318,80. Sd 
PM Waleria Conceição de Magalhães; CPF: 856.525.802-59; 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 105/21/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; 
Servidor: Sd PM Nathalia Vanderlei lopes; cPf: 009.401.312-85; Valor: 
r$ 857,20. Sd PM Williams Moraes Magalhães; CPF: 005.122.322-88. 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 106/21/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 luiz fernando cardoso Monteiro; cPf: 424.076.802-00; Valor: 
r$ 1.318,80. cB PM Jose alessandro dias costa; cPf: 691.510.672-34; 
Valor: r$ 1.266,00. cB PM Edionisson da conceição dos Santos; cPf: 
807.037.042-49; Valor: r$ 1.266,00. cB PM rafael do carmo leal; cPf: 
800.223.592-49; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Marcos Paulo Vieira de 
Souza; cPf: 936.089.342-00; 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 107/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM denis ferreira Penante; cPf: 847.524.322-34; 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 108/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM adriano Monteiro raiol; cPf: 863.938.632-34; 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 109/21/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; Servidor: Sd 
PM fabio Henrique da Silva Teobaldo; cPf: 008.920.112-46; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM João Paulo Veloso corrêa; cPf: 532.798.832-53; 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 110/21/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 Josivane do carmo campos; cPf: 751.647.442-87; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM ravenna Barreto Martins; cPf: 004.941.532-88; 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 111/21/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; Servidor: 
cB PM Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-17; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 112/21/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: 
CB PM William Samuel Silva de Castro; CPF: 911.129.902-91; Valor: R$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 113/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM raimundo Sérgio do Nascimento Sousa; cPf: 442.796.552-00; 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 114/21/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: 
cB PM renan da Silva Neves; cPf: 918.840.632-68; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 115/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM leonardo Pereira ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 660084
Portaria Nº 876/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Terra Santa/
Pa; destino: oriximiná/Pa; Período: 19 a 22/01/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Elcivan 
Mota da Silveira; cPf: 496.041.632-72; Valor: r$ 659,40. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 660114
Portaria Nº 866/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Tucuruí-Pa; Período : 20/05/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; 
cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 158,26. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 660119

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

decisÃo adMiNistratiVa do cd de Portaria 
Nº 002/2021-corcPc 2

PrESidENTE : caP QoPM rG 37959 aNdrEi PiNTo da rocHa
iNTErroGaNTE E rElaTor : 2º TEN QoPM rG 38900 aNTÔNio carloS 
BaHia da SilVa
EScriVÃo : 2º TEN QoPM rG 40810 fErNaNdo EMÍlio SaNToS do ValE
acUSado: cB PM rG 34851 EdSoN SaNToS da SilVa.
aSSUNTo: Homologação de conclusão de Processo administrativo discipli-
nar de conselho de disciplina.
o corrEGEdor GEral da PMPa, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo art.11, incisos ii e iii, ambos da lei complementar 
Estadual nº 053/06, combinado com o art. 26, inciso iV da lei Estadual 
no 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, com as alterações da lei ordinária 
nº 8.973, de 13 de janeiro de 2020, e considerando o contido no MEMo. 
Nº 178/2021-P/2-24º BPM contendo a Parte de ausência s/n 2021-24º 
BPM, do cB PM rG 34851 EdSoN SaNToS da SilVa, e com supedâneo 
nos preceitos constitucionais do art. 5º, incisos liii, liV e lV da cf/88 
instaurou-se o presente Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
em desfavor do referido acusado, e, analisando o relatório elaborado com 
a devida acuidade, pode-se colher a base empírica para ao final concluir, 
tendo como fundamento as razões de direito trazidas aos autos.
1) dos Fatos:
as razões de fato foram em resumo:
ab initio, o processo foi instaurado para apurar a capacidade de perma-
nência, nas fileiras da Polícia Militar do Pará, do CB PM RG 34851 EDSON 
SaNToS da SilVa, do 24º BPM, por ter faltado ao serviço de MoToMEc, 
missão nº 2021021275-24ºBPM, no dia 18 JaN 21, para o qual estava 
escalado, sem apresentar justificativa, sendo que às 00h do dia 19 JAN 21 
começou a contagem de prazo para que se configure o crime de deserção 
(art. 187 do código Penal Militar), o qual se encerrou às 00h do dia 26 JaN 
21, passando o militar à condição de desertor, não sendo capturado, nem 
tendo se apresentado espontaneamente até a presente data.

diante da hipótese acusatória, o militar teria infringindo as normas axio-
lógicas e principiológicas do art. 114, incisos iii e iV, por ter, em tese, 
infringindo os incisos X, Xii, XX, XVi, XXiii, XVii, XXiV e XXV do art. 17, 
incisos iii, iV, Vii, Viii e Xi do art. 18, além do inciso XXViii do art. 37, 
todos da lei nº 6833/06 (cEdPMPa), c/c art. 187 do cPM, conduta classi-
ficada originariamente como transgressão da disciplina policial militar de 
natureza “GraVE”, podendo ser sancionado até com a EXclUSÃo a BEM 
da diSciPliNa, conforme o art. 39, inciso Vi da referida lei ordinária.
Citado às fls. 21,26 e 28 (este por edital), o acusado não foi encontrado por 
se encontrar na condição de desertor.
Na oitiva do policial militar o caP QoPM rG35499 SErGio SarMENTo dE 
OLIVEIRA (fls. 32 e 33) declara que o acusado está sem comparecer ao 
serviço desde o dia 18 de janeiro de 2021, sendo confeccionado no dia se-
guinte a parte de ausência e após os dias previstos em legislação, o Termo 
de deserção do militar. ressalta que foi diligenciado duas vezes na casa do 
mesmo a fim de ser localizado, porém sem êxito.
É o relatório.
2) do FUNdaMeNto JUrÍdico:
relatados os fatos e analisadas as razões da defesa, passaremos a exami-
nar o conteúdo fático e a sua subsunção aos tipos disciplinares e demais 
normas que estabelecem a eventual proporcionalidade da reprimenda dis-
ciplinar.
o militar de maneira geral é treinado sob rígida disciplina, fomentando 
diariamente a assiduidade e a pontualidade, sendo que quando o militar 
falta ao serviço sintomaticamente, é porque esqueceu via de regra, dos 
princípios da hierarquia e da disciplina, bem como dos princípios basilares 
da administração Pública, da supremacia e da indisponibilidade do inte-
resse público.
Os direitos e interesses públicos são confiados ao administrador para ges-
tão, restando claro que a atividade administrativa é um munus público, 
exerce-se uma função em nome e interesse de outrem, por isso a autono-
mia da vontade e a liberdade, encontra alguns limites, a finalidade previa-
mente estabelecida e a submissão da vontade pré-traçada na constituição 
federal e na lei, no dever de bem curar o interesse alheio: o interesse 
público.
o interesse público primário é o da coletividade envolvida, sendo contrário 
a própria eficiência onerar a corporação com a permanência de um policial 
que não tem o mínimo interesse de prestar serviço a corporação, não ofer-
tando a contraprestação necessária em razão dos vencimentos auferidos 
em razão do labor pretendido pelo interesse público. o interesse público 
está em um patamar superior ao abstrato interesse do acusado em per-
manecer nas fileiras da corporação. O militar tinha contra si o mandado 
de prisão nº 0021754-07.2014.8.14.0401.01.0001-07 decretada e, sua 
ausência, de certo, proposital, frustrou a efetividade da medida judicial.
diante da base empírica colhida no bojo dos autos em análise, verifica-se 
o enquadramento dos fatos em fundamentos jurídicos:
o computo das faltas dos dias em que o mesmo esteve escalado de Mo-
ToMEc perfazem o interregno exigível para a configuração do crime de 
deserção (fls. 06-17), o que por si só, já demonstram a gravidade da trans-
gressão disciplinar, nos termos da legislação.
a matéria fática trazida a exame neste processo de objeto punitivo, não 
pode de maneira alguma divorciada da classificação legal dada a transgres-
são de natureza grave, por mais de um fundamento constante do §2º do 
art.31 da lei Estadual no 6.833, de 13 de fevereiro de 2006:
  § 2º de natureza “grave”, quando constituírem atos que: i - sejam aten-
tatórios aos direitos humanos fundamentais; ii - sejam atentatórios às 
instituições ou ao Estado; iii - afetem o sentimento do dever, a honra 
pessoal, o pundonor policial- militar ou o decoro da classe; iV - atentem 
contra a moralidade pública; V - gerem grande transtorno ao andamento 
do serviço; Vi - também sejam definidos como crime; VII - causem grave 
prejuízo material à administração.
 a jurisprudência tem entendido que quando a transgressão viola a honra 
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, é proporcional a aplica-
ção de uma pena exclusória, como a exclusão ou o licenciamento a bem 
da disciplina.
  aPElaÇÃo cÍVEl - aÇÃo dE rEiNTEGraÇÃo À PMMG - aBSolViÇÃo EM 
ParTE doS dEliToS No JUÍZo criMiNal - iNcoMUNicaBilidadE daS 
iNSTÂNciaS PENal E adMiNiSTraTiVa - aUToria E EXiSTÊNcia da iN-
fraÇÃo fUNcioNal NÃo afaSTadaS - EXclUSÃo adMiNiSTraTiVa Mo-
TiVada PEla PráTica dE TraNSGrESSÃo diSciPliNar rESidUal - SÚ-
MUla N. 18 do STf - rEcUrSo iMProVido. - a exclusão foi motivada pela 
prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra 
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. - Não compete ao Poder 
Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. resta ao Poder Judiciário 
aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, de-
vendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. ausen-
tes os vícios, impõe-se a manutenção do ato administrativo demissional. - 
improvimento do recurso. (TJMMG 00004269420149130003, relator: Juiz 
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cel BM osmar duarte Marcelino, data de Julgamento: 28/10/2014, data 
de Publicação: 05/11/2014)
Para entender esses conceitos, precisa-se socorrer-se do art.17, §§§ 3º, 
4º e 5º:
Sentimento do dever: ‘é o comprometimento com o fiel cumprimento da 
missão policial militar”.
Honra pessoal: “é o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o 
respeito de que é objeto ou se tornam merecedores os policiais militares 
perante seus superiores, pares e subordinados”.
Pundonor policial-militar: “é o dever de pautar sua conduta com correção 
de atitudes, como um profissional correto. Exige-se do policial militar, em 
qualquer ocasião, comportamento ético que refletirá no seu desempenho 
perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido.
decoro da classe: “é o valor moral e social da instituição, representando 
o conceito do policial-militar em sua amplitude social, estendendo-se à 
classe que o militar compõe, não subsistindo sem ele”.
Pelo que se observa, o militar demonstra, de maneira premeditada e per-
manente, que tais conceitos se destoaram de sua conduta, instando em 
protagonizar condutas totalmente contrárias a disciplina militar que o for-
mou para a sua vida profissional.
2.1) da aNÁLise dos tiPos disciPLiNares:
No poder disciplinar, o Estado exerce atividade administrativa com a fina-
lidade de manter a ordem interna das atividades administrativas por meio 
de apurações e eventuais sanções aos agentes públicos que descumpriram 
o Estado funcional ou a legislação vigente. as normas disciplinares, inclu-
sive as sanções, encontram-se previstas na legislação administrativa e são 
aplicáveis no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado no 
interior de qualquer poder do Estado. (...)
Por outro lado, no poder penal do Estado, a atividade é jurisdicional, exer-
cida pelo Poder Judiciário, e tem por objetivo apurar e punir os particulares 
e agentes públicos que comentem infrações penais. as normas penais en-
contram- se enumeradas na legislação penal e são implementadas exclusi-
vamente pelo Poder Judiciário por meio do processo penal.
Em virtude das diferenças apontadas, o ato praticado pelo agente que vio-
lar, ao mesmo tempo, a legislação administrativa e penal poderá ser punido 
nas duas esferas, sem que haja o bis in idem.
Nesse sentido, é preciso se fazer um juízo de adequação da conduta do 
disciplinado e as capitulações trazidas no ato inaugural, principalmente os 
constantes do art. 37 que tem um conteúdo mínimo de tipicidade.
Em se tratando do art. 37: “XXViii - deixar de participar a tempo, à autori-
dade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer à oPM ou a 
qualquer ato de serviço; l - faltar ao expediente ou ao serviço para o qual 
esteja escalado; lX - passar, deliberadamente, à condição de ausente; § 
1º São também consideradas transgressões disciplinares todas as ações, 
omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões deste 
artigo, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da 
classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto 
dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas 
contra regras e ordens de serviços estabelecidas por autoridade competen-
te; e § 2º No caso das transgressões a que se refere o parágrafo anterior, 
deve ser feita alusão às normas ou ordens que foram violadas”. Verifica-se 
a subsunção dos tipos disciplinares, bem como da deserção, de maneira 
direta e transversal, pois a conduta omissiva do militar se adequa aos tipos 
disciplinares em questão.
Em se tratando do Art. 18, verifica-se violação aos seguintes princípios 
ou valores: “iii - servir à comunidade, procurando, no exercício da supre-
ma missão de preservar ordem pública, promover, sempre, o bem-estar 
comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposi-
ções desta lei; iV - atuar com
devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos anseios particu-
lares; Vii - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente 
definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades com-
petentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em 
seus subordinados; Viii - estar sempre preparado para as missões que de-
sempenhe; XI - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os compromissos 
relacionados às suas atribuições de agente público;”
Em se tratando do Art. 17, verifica-se violação aos seguintes princípios ou 
valores: “ X - o profissionalismo;  XII - a constância; XVI - o respeito à 
hierarquia; XVii - a disciplina; XX - o sentimento de servir à comunidade 
estadual; XXiii - a fé na missão elevada da Polícia Militar XXiV - o espírito 
de corpo, orgulho do policial militar pela oPM onde serve;  XXV - o amor à 
profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida;”
Em se tratando do Art. 114, verifica-se adequada a percepção do animus 
abandonandi do acusado, ofendendo a dignidade do cargo, a honra pesso-
al, o pundonor policial militar e o decoro da classe: “iii - ter praticado ato 
de natureza grave que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar 
ou o decoro da classe, independentemente de seu comportamento, não 
estando de serviço ou atuando em razão da função; iV - indignidade ou 
incompatibilidade para com o cargo.”

  dessa forma, segue-se, abstratamente, o patamar mínimo e máximo da 
transgressão da disciplina de natureza grave constante do art. 50 do cEdPM, 
reputando-se a transgressão como grave por considerados motivos: “c) de 
onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, ex-
clusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave”.
oS aNTEcEdENTES doS TraNSGrESSorES lhes são favoráveis, pois o cB 
PM rG 34851 EdSoN SaNToS da SilVa, está no comportamento excep-
cional, possuindo 03 (três) elogios individuais.
aS caUSaS QUE a dETErMiNaraM lhes são desfavoráveis, uma vez que, 
apesar de o acusado não ter manifestado per si o motivo que o levou
a se ausentar perenemente da corporação, pela base empírica constante 
dos autos queria, também frustrar medida judicial;
a NaTUrEZa doS faToS oU oS aToS QUE a ENVolVEraM lhes são des-
favoráveis, principalmente pelo fato de que tinha contra si um mandado 
de prisão decretada;
aS coNSEQUÊNciaS QUE dEla PoSSaM adVir lhes são desfavoráveis, 
pois o ato praticado pelo militar, se não for sancionado individualmente, 
poderá refletir na indisciplina coletiva, fragilizando a pontualidade e a assi-
duidade e reflexamente a disciplina e a hierarquia.
daS circUNSTÂNciaS JUSTificaNTES, aGraVaNTES E aTENUaNTES: 
Com base no Art. 33, deve-se ainda verificar a incidência de causas de 
justificação, atenuantes e agravantes.
CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. No caso concreto, não se verificou nenhuma 
das causas de justificação previstas no Art. 34 do CEDPM;
CAUSAS DE ATENUAÇÃO. Verifica-se a incidência de atenuante do Art.35: 
i - bom comportamento;
CAUSAS DE AGRAVAÇÃO. Verifica-se a incidência de uma agravante do Art.36: 
(...) ii - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
diante do acima exposto,
rESolVo:
1 – coNcordar com o relatório da comissão processante, pugnando pela 
existência do cometimento de Transgressão disciplina policial militar pelo 
cB PM rG 34851 EdSoN SaNToS da SilVa do 24º BPM, por ter faltado 
ao serviço de MoToMEc, missão nº 2021021275-24ºBPM, no dia 18 JaN 
21, para o qual estava escalado, sem apresentar justificativa, sendo que às 
00h do dia 19 JAN 21 começou a contagem de prazo para que se configure 
o crime de deserção (art. 187 do código Penal Militar), o qual se encer-
rou às 00h do dia 26 JaN 21, passando o militar à
condição de desertor, não sendo capturado, nem tendo se apresentado 
espontaneamente até a presente data.
2- PUNir o cB PM rG 34851 EdSoN SaNToS da SilVa, por ter sido com-
provado que o disciplinado faltou os serviços para os quais estava escala-
do, sem apresentar justificativa, passando o militar à condição de desertor, 
sendo evidente o seu animus abandonandi. dessa feita, transgrediu o art. 
art. 114, incisos iii e os incisos X, Xii, XVi, XX, XXiii, XXiV e XXV do art. 
17; incisos iii, iV, Vii, Viii e Xi do art. 18, além dos incisos XXViii, l, lX 
e §§1º e 2º do art. 37, todos da lei nº 6833/06 (cEdPMPa), c/c art. 187 
do cPM, TraNSGrESSÃo dE NaTUrEZa GraVE.
3 - dEcido PEla EXclUSÃo a BEM da diSciPliNa do cB PM rG 34851 
EDSON SANTOS DA SILVA das fieiras da corporação, conforme o Art. 39, 
inciso Vii da lei nº 6833/06 (cEdPMPa), por ter faltado serviços sucessi-
vos, consumando o crime de deserção.
4 – ciENTificar o cB PM rG 34851 EdSoN SaNToS da SilVa, do teor desta 
Decisão, iniciando-se, a partir da data de cientificação, a fruição do prazo re-
cursal. remeter o Termo de ciência desta decisão, subscrito pelo acusado, à 
corregedoria Geral da PMPa. Providencie o comandante do 24º BPM.
5 - PUBlicar a presente decisão administrativa em adit. ao Boletim Geral. 
Providencie a aJG;
6 - JUNTar a presente decisão administrativa aos autos do cd de PorTaria 
Nº 002/2021/cd – corcPc 2 e arquivar as duas (02) vias no cartório da 
corregedoria Geral da PMPa. Providencie a corcPc 2;
  Belém-Pa, 14 de abril de 2021.
alBErNaNdo MoNTEiro da SilVa - cEl QoPM 21110
corregedor Geral da PMPa

Protocolo: 659863

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°062/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a militar estadual cHriSTiaN MiraNda riBEiro, TEN 
QoSPM rG 40886, cPf 788.283.252-91, Mf 59383971, farMacEU-
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Tico da farMacESo, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
2.400,00 (dois Mil, Quatrocentos reais), na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; r$ 400,00 (Quatrocentos reais) na 339030 (Ma-
terial de consumo), e sendo r$ 2.000,00 (dois Mil reais) na 339039 (Pes-
soa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 25 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 660069

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Portaria – cedec

Portaria Nº 071 de 14 de Maio de 2021.
Publicação: doE Nº 34585 de 17 de maio de 2021.
onde se lê:
art. 1º – conceder diárias ao militar: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES 
dE SoUZa, 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária de pousada, 
perfazendo um valor total de r$ 474,78 (QUaTrocENToS E SETENTa E 
QUaTro rEaiS E SETENTa E oiTo cENTaVoS), por ter seguido viagem de 
Belém-Pa para o município de Santarém-Pa, na região de integração do 
Baixo amazonas e com diárias do grupo B, no período de 07 a 08 de maio 
de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil
Leia-se:
art. 1º – conceder diárias ao militar: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES 
dE SoUZa, 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária de pousada, 
perfazendo um valor total de r$ 828,21 (oiTocENToS E ViNTE E oiTo rE-
aiS E ViNTE E UM cENTaVoS), por ter seguido viagem de Belém-Pa para o 
município de Santarém-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e 
com diárias do grupo B, no período de 07 a 08 de maio de 2021, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 659912

diÁria
.

Portaria Nº. 076/diÁria/cedec, de 24 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: TcEl QoBM fraNciSco da Sil-
Va JÚNior, SUB TEN QBM Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo NoBrE E SUB TEN 
QBM alcir MarTiNS dE aNdradE, 02 (duas) diárias de alimentação e 
01 (uma) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.266,06 (UM Mil, dUZENToS E SESSENTa E SEiS rEaiS E SEiS cEN-
TaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o município de 
alenquer-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com diárias do 
grupo B, no período de 18 a 19 de maio de 2021, a serviço da coordena-
doria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 659937
Portaria Nº. 075/diÁria/cedec, de 24 de Maio de 2021.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: TcEl QoBM fraNciSco da SilVa 
JÚNior, SGT QBM aUGUSTo rilEr dE aMoriM loPES E cB QBM THiaGo 

ViEira carValHo, 05 (cinco) diárias de alimentação, perfazendo um valor 
total de r$ 675,22 (SEiScENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E ViNTE E 
doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o mu-
nicípio de Mojuí dos campos-Pa, na região de integração do Baixo amazo-
nas e com diárias do grupo B, nos dias 14 e 17 de maio de 2021, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 659931
Portaria Nº. 073/diÁria/cedec, de 24 de Maio de 2021.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 
2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de Janeiro de 2021 – cBM-
PA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: SGT QBM aUGUSTo rilEr dE 
aMoriM loPES e cB QBM iriNEU dE JESUS da SilVa, 02 (duas) diárias 
de alimentação e 02 (duas) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.033,92 (UM Mil E TriNTa E TrÊS rEaiS E NoVENTa 
E doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o 
município de Juruti-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 07 a 09 de maio de 2021, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 659925
Portaria Nº. 074/diÁria/cedec, de 24 de Maio de 2021.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias ao militar: MaJ QoBM cElSo doS SaNToS PiQUET 
JÚNior, 02 (duas) diárias de alimentação, perfazendo um valor total de r$ 
316,52 (TrEZENToS E dEZESSEiS rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS), 
por ter seguido viagem de itaituba-Pa para os municípios de aveiro e Trairão-Pa, 
na região de integração do Tapajós e com diárias do grupo B, nos dias de 11 e 12 
de maio de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 659927
Portaria Nº. 072/diÁria/cedec, de 21 de Maio de 2021.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: SGT QBM aUGUSTo rilEr dE 
aMoriM loPES E Sd QBM raQUEl loPES dE aNdradE, 04 (quatro) diá-
rias de alimentação e 03 (três) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 1.809,36 (UM Mil, oiTocENToS E NoVE rEaiS E 
TriNTa E SEiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa 
para o município de Óbidos-Pa, na região de integração do Baixo amazo-
nas e com diárias do grupo B, no período de 28 de abril a 01 de maio de 
2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 659924
Portaria Nº 193/diÁria/dF de 19 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. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a 
PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares relacionados, diárias de alimentação e 
pousada para cada, de acordo com planilha anexa, perfazendo um valor to-
tal de r$ 238.476,63 (dUZENToS E TriNTa E oiTo Mil, QUaTrocENToS 
E SETENTa E SEiS rEaiS E SESSENTa E TrÊS cENTaVoS), para seguirem 
viagem aos municípios e localidades discriminados, no período de 02 a 07 
de Junho de 2021, a serviço da comando operacional do cBMPa na ope-
ração corpus christi 2021.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PoSTo /Grad NoME Mf oriGEM dESTiNo
daTa Nº dE diáriaS

Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)
SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

caP QoaBM MaX roBlEdo da SilVa 5452651-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$145,07 r$580,28
STEN BM JorGE fiGUEirEdo doS SaNToS 5623537-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM MarcoS dE SoUSa SilVa 5428505-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM lUiS NaZarENo cHaVES da SilVa 5607345-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM WASHINGTON LUIZ DE JESUS ANETE SANTOS 5210453-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM iValdo NUNES fErrEira 5398797-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM dElSoN VolNEi doS SaNToS BENTES 5823773-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM GaBriEl da SilVa oliVEira 54185344-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
cB BM EriSoN JorGE foNTES PiNTo 57173433-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM EricK SoUZa do carMo 57189312-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM dENiValdo MorEira diaS 57198929-2 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM THYaGo carrEira da cUNHa 54196522-03 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM daNiEla raiol dE alMEida 57217917-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM TaSSio BrUNo fariaS dE aNdradE 5932284-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM aNdrEiSSoN da coSTa loPES 5932543-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM JESUS fiGUEirEdo da PENHa 5932460-1 icoaraci outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

STEN BM aNdrE raiMUNdo BENTES fErrEira 5131111-2 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
cB BM aNdErSoN roGErio dE SoUZa liNHarES 57173914-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM THiaGo faBricio liMa BiTENcorT 5912388-2 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
SGT BM EdSoN Maia doS SaNToS 5623324-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
cB BM ricardo aUGUSTo Maia roSa 57218377-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM faBio MaNoEl dE MacEdo NETo 57217922-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM rafaEl SoUZa dE oliVEira 5917160-2 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
SGT BM JorGE lUiS dE araUJo NoGUEira 56231456-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
cB BM faBiaNo BaTiSTa arrUda 57205140-2 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM aNdrE lUiZ SiNfroNio da SilVa 55589711-2 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM WELLINGTON SILVA DA SILVA 57217960-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM daNilo fErrEira dE liMa 5932541-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
ST BM EZEQUiaS dE SoUSa alVES 5598630 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
cB BM JoSE ricardo doS SaNToS riBEiro 57189096-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
Sd BM EdilENa Maria riSUENHo VilacorTa 5922977-2 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM NElSoN JorGE oSorio lUcaS JUNior 57173446-1 ananindeua outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
SGT BM aNdrE lUiZ BaTiSTa dE MaGalHaES raMoS 54185172 Santa isabel do Pará outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
Sd BM claYToN roBSoN MElo da coSTa 5932308-1 Belém outeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

1°TEN QoaBM NElSoN fErNaNdo da PaiXao riBEiro 5608937/1 Belém cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$141,11 r$987,77
SGT BM roBErTo lUiS rEiS dE SoUZa 5211328-1 icoaraci cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
SGT BM roNald SilVa SoUZa 5162289-1 icoaraci cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
SGT BM JoÃo MENdoNÇa dE PadUa 54184951-1 icoaraci cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
cB BM JoHNNY dE aQUiNo da SilVa 57173408-1 icoaraci cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
cB BM EdiElEN SaMPaio fariaS 57189093-1 icoaraci cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
cB BM WATSSON PACHECO SOARES 57189414-1 Belém cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
cB BM EdSoN doS PraZErES ViaNa 57217949-1 Belém cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
SGT BM aUZirlEY SoarES MENdES 5823730-1 Belém cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
cB BM iTalo dE oliVEira SaNdoVal 57217925-1 Belém cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
cB BM JaKEliNE rodriGUES MiraNda 57218371-1 Belém cotijuba - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
SGT BM odacir fErrEira doS SaNToS 5602483-1 icoaraci cruzeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM ailToN HolaNda GUiMaraES 5399980-1 icoaraci cruzeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM carloS alBErTo alVES TEiXEira 5122490-1 icoaraci cruzeiro - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

MaJ QoBM MarcUS PaUlo carTaGENES VEloSo 54185268 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

TEN QoBM raMoN Prado SoUSa 5932599 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$116,05 r$464,20

STEN BM PEdro JoÃo fiEl da coSTa NaSciMENTo 5607825 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

1°SGT BM aNToNio BaTiSTa XiMENdES 5600995 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

1°SGT BM doriEdSoN JardiM da SilVa 5602084 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

1°SGT BM JoSE SaNTaNa BriTo filHo 5398410 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

2°SGT BM Joao HErMiNio diaS fEio 5210585 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

2°SGT BM PaUlo HENriQUE MarTiNS MalHEiroS 5427711 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

2°SGT BM lUiZ PaUlo dE SoUSa 5427967 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

2°SGT BM aGEU rodriGUES da SilVa 5400023 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16

3°SGT BM carloS da SilVa PaiVa NETo 57174206 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$87,04 r$348,16
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cB BM clEiToN alVES dE oliVEira corrEa 57173341 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

cB BM JoNES dE SoUZa QUEiroZ 57189108 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

cB BM EMaNoEl liMa TEiXEira dE MoraES 57173363 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

cB BM GErSoN TEiXEira dE oliVEira 57173461 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

cB BM alBErTo alMEida NaSciMENTo 57189345 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

Sd BM caMilo rodriGUES HolaNda 5932573 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

Sd BM iaSMiN NaZarETH SilVa MaTNi 5932517 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

Sd BM raYaNNE alEiXo araUJo 5932487 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

Sd BM JEffErSoN SodrE carNEiro 5932304 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

Sd BM fraNciSco coSTa GoUVEa NETo 5932282 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$85,72 r$342,88

cB BM NEliNHo MoNTEiro dE araUJo 57189284-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM lEoNardo BriTo da SilVa 57218050-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM ViTal BraSil araUJo MoNTEiro filHo 57218353-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

SGT BM raildo MoNTEiro doS SaNToS 57173416-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

Sd BM arTHUr NaSciMENTo da caMara 5932531-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM faBio da SilVa lEal 57217708 ananindeua Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM JHoNaTaN GoMES TraVaSSoS 5932471 ananindeua Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM roGErio ValdiViNo corrEa da SilVa 57217806-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM fErNaNdo MElo corrEa 57173873-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM roGErio alEXaNdrE PacHEco da lUZ 5932478-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

SGT BM JoÃo SilVEira da coNcEiÇÃo 51329322-1 Marituba Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

cB BM NElSoN roSa doS rEMEdioS 57218391-1 Marituba Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM rodriGo lUiS da SilVa SENa 5932402-1 Marituba Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

SGT BM WAGNER TOME RODRIGUES FIGUEIREDO 5399041-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

cB BM CARLOS WENDEL RODRIGUES VILHENA 57173439-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM BraYaN aMador SoarES 5932528-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM arlEY rafaEl BarBoSa rodriGUES 57217782-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM dENNYS da SilVa PErEira 54189774-2 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

SGT BM JoSE aUGUSTo MarGalHo PaNToJa 5430437-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

SGT BM Marcio NEY oliVEira dE SoUZa 5430585-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

cB BM ricardo SoUSa dE araUJo 57189417-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

ST rr BM rEGiNaldo PErEira dE MiraNda 3392201-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

SGT BM MalaQUiaS BriTo da coSTa 5398215/1 ananindeua Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

Sd BM STEPHaNE Maria BarroS rENTEiro 5932529-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

cB BM criSTilENE dE PaiVa coSTa 57217758-1 Belém Mosqueiro - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

caP QoaBM aNToNio JoSE fErrEira lEiTE 5400031-1 castanhal Marudá - Marapanim 
- Pa - 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$118,69 r$830,83

1°SGT BM JoSE ValdEcY PaUliNo dE SaNTaNa 5601371-1 castanhal Marudá - Marapanim 
- Pa - 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

1°SGT BM JoSE dE araUJo SilVa 5421802-1 castanhal Marudá - Marapanim 
- Pa - 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

2°SGT BM alciNdo SEaBra da SilVa 5601053-1 castanhal Marudá - Marapanim 
- Pa - 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28
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cB BM JairlEN SaNToS da SilVa 57218544-1 castanhal Marudá - Marapanim 
- Pa - 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

2°TEN QoBM BrUNa Naila PESSoa PErEira 5932590-1 castanhal crispim - Marapanim 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$116,05 r$812,35

STEN BM MaTEUS caciS SaloMao NETo 5601215-1 castanhal crispim - Marapanim 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

2°SGT BM iVaN NoGUEira SaraiVa 5623642-1 castanhal crispim - Marapanim 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

2°SGT BM UZiEl da SilVa oEiraS 5621003-1 castanhal crispim - Marapanim 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

cB BM MarcoS JoSE coSTa NaSciMENTo 57173370-1 castanhal crispim - Marapanim 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

1°SGT BM JoSEilSoN crUZ do roSario 5601509-1 castanhal camará - Marapa-
nim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

2°SGT BM JoSE Maria PiNTo doS SaNToS 5421780-1 castanhal camará - Marapa-
nim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

cB BM aNToNio TadEU PiNHEiro daS cHaGaS 57217913-1 castanhal camará - Marapa-
nim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM WILDELAN MORAES DE SOUZA 5932418-1 castanhal camará - Marapa-
nim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

1°SGT BM PEdro aMErico filHo 5397839-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

1°SGT BM laUriVaN JoNaS VaScoNcEloS 5623618-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

2°SGT BM JUlio SErGio BElEM da SilVa 5399084-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

2°SGT BM raiMUNdo do Socorro liMa da coSTa 5486874-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$87,04 r$609,28

cB BM daNiEl fErrEira da coNcEiÇÃo 57189403-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM MaTHEUS aUGUSTo doS rEiS 5932407-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

Sd BM lUaNE PiNHEiro doS rEiS 5932370-1 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$85,72 r$600,04

1°SGT BM lUiZ PaUlo SilVa da cUNHa 56001304-1 castanhal São domingos do 
capim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16

2°SGT BM MarcoS JoSE MaMEdES dE SoUZa 376646542-20 castanhal São domingos do 
capim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16

cB BM daVi BiTENcoUrT dE oliVEira 887276373-87 castanhal São domingos do 
capim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20

cB BM KEUliS coSTa NEGrÃo 667971602-00 castanhal São domingos do 
capim - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20

STEN BM aNToNio Marco cardoSo da SilVa 5617472-1 Vigia de Nazaré colares - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
SGT BM Joao Nildo raiol da coSTa 5209978-1 Vigia de Nazaré colares - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
SGT BM Marcio aUGUSTo BarBoSa BicHirao 5421721-1 Vigia de Nazaré colares - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
cB BM WELLINGTON CARLOS VENANCIO DE LIMA 57218032-1 Vigia de Nazaré colares - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
Sd BM JHoNNaTHa JUaN caValcaNTE GoMES 5932353-1 Vigia de Nazaré colares - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20

3°SGT BM dENilSoN MEirElES QUEiroZ 54185188 cametá Mocajuba - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68
3°SGT BM aNdESoN NETo XaViEr alVES 54185185 cametá Mocajuba - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68
3°SGT BM PaUlo afoNSo loPES NoGUEira 54185200 cametá Mocajuba - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68

cB BM GElMaX doS PraZErES riBEiro 57173692 cametá Mocajuba - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
Sd BM faBio SErrao da SilVa 5932535 cametá Mocajuba - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM WILLER LOBATO VIEIRA 57218020 Belém Soure - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
SGT BM NElio JUNior corrEa 54185177-1 ananindeua Soure - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68
cB BM JOSE WENDELL NUNES PINTO 57189324-1 ananindeua Soure - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
SGT BM JEaNEclEY SaNToS dE aZEVEdo 54185193-1 Belém Soure - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68
Sd BM lorENa afoNSo da SilVa 5932509-1 Belém Soure - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
SGT BM JoElSoN coElHo dE MElo 5426090 Salvaterra Soure - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
SGT BM lUiZ NaZarENo BaTiSTa da SilVa 5607353 Salvaterra Soure - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
SGT BM EMaNUEl doS SaNToS SaNcHES 57189329 Salvaterra Soure - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
cB BM lUciVal BrUNo aNdradE dE MElo 57173413 Salvaterra Soure - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20

1°TEN QoaBM rUi GUilHErME SarMENTo alcaNTara 5608732 Salvaterra Salvaterra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$141,11 r$564,44
STEN BM aGNaldo MarQUES coSTa dE aSSUNÇÃo 5426189 Salvaterra Salvaterra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM aNdrE BriTo frEiTaS 5430160 Salvaterra Salvaterra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
SGT BM dENilSoN caMara da SilVa 5399661 Salvaterra Salvaterra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
cB BM GEZiEl rEiS da SilVa 57173932 Salvaterra Salvaterra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40
cB BM flaVio EdUardo alcaNTara BraGa 57218046-1 ananindeua Salvaterra - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM lEaNdro aUGUSTo ESTEVES dE SoUZa 57173607-1 Belém Salvaterra - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

Sd BM alESSaNdro dE liMa fiGUEirEdo 5932452-1 Belém Salvaterra - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

cB BM NElSoN MoNTEiro aMador 57174025-1 Belém Salvaterra - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

cB BM PaUlo roBErTo da coSTa daMaScENo 57173457 Salvaterra Joanes - Salvaterra 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

SGT BM JEaN carloS coSTa do NaSciMENTo 5602360-1 Belém Joanes - Salvaterra 
- Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68
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SGT BM Joao MoraiS da SilVa 5452627-1 Marituba Joanes - Salvaterra 
- Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68

cB BM rodriGo dE oliVEira rEiS caNTaNHEdE 57189111 Marituba Joanes - Salvaterra 
- Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

cB BM MoiSES doS SaNToS lEao 57173443 Salvaterra água Boa - Salvater-
ra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

cB BM JUNior GoMES fariaS 57173411 Salvaterra água Boa - Salvater-
ra - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

SGT BM JoSE EliaS SaNToS da SilVa 5836832-1 Belém água Boa - Salvater-
ra - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68

cB BM WILLAMYS PEREIRA DE OLIVEIRA 57173334/1 ananindeua água Boa - Salvater-
ra - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

caP QoBM THiaGo aUGUSTo VilHENa da SilVa 57220120/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$145,07 r$580,28

STEN BM lUiS alBErTo SoarES da PaiXÃo 5620570/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM SaNdro lUcio fErrEira MElrES 5399351/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM carloS alBErTo fErrEira GUiMarÃES 5399718/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM rENaTo SaraiVa da coSTa 5623545/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM aNToNio JoSE MaGalHaES NEGrao 5399882/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM rEGiNaldo raMoS da coSTa 5397537/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM caMilo daMaScENo E daMaScENo 5610230-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM Marcio NaSciMENTo da coSTa 5620929-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM Marcio JorGE NaSciMENTo frEiTaS 54185223-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM GEaNcarlo SaNToS SilVa 54185271/1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

SGT BM ailSoN roBErTo da SilVa lElES 54185184-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

cB BM JUlio cEZar PEroTE cHaVES 57217821-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

cB BM aNToNio da SilVa coSTa JUNior 5721862-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

cB BM WILKSON BARBOSA MONTEIRO 57217944-1 Salinópolis Salinópolis - Pa - 
praias 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

STEN BM JEdaliaS BaraTa MoNTEiro 5399394-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM odENilSoN liSBoa corrEa 5610222-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM ricardo MiraNda dE SoUZa 54185343-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM EMErSoN lEao riBEiro 57174006-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

Sd BM ElSoN JEffErSoN coSTa liMa 5932459-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM MaTHEUS da coNcEiÇÃo MoraES 57173913-1 ananindeua Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM NaZarE caldaS BENdElaQUE 57217943-1 ananindeua Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM MarcElo doS SaNToS GiMENES 5618231-1 ananindeua Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM rafaEl roGErio BarroS ViaNa 54185260-1 ananindeua Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

Sd BM JoSUE SiQUEira da coNcEiÇÃo 5932546-1 ananindeua Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM afoNSo riBEiro da coSTa 5428599-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM MarcElo dE aSSiS da SilVa 5397960-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM REWERTHON SILVA DE NAZARE 57173930-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM MarcElo HENriQUE lEiTE loPES 57173891-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM MaNoEl SaNTaNa MoNTEiro JUNior 54196362-2 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM roclaNE daMaScENo da SilVa 57217779-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM KlEYfEr PaUla NoGUEira 57217982-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM carloS aNdrE MENiNo dE oliVEira carValHo 5826624-1 Marituba Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
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SGT BM adriaNo da SilVa MoUra 54185331-1 Marituba Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM WALDSON JOSE DA SILVA BARROS 57173373-1 Marituba Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

Sd BM BrENo riBEiro doS SaNToS 5932504-1 Marituba Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM JoSE Maria da coSTa corrEa 5610028-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM ANDRE WILSON MOURA RAIOL 5826764-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM roBSoN cUNHa oliVEira 57175036-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM WALLACE FARIAS CORREA 57189271-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM JocYValdo UliSSES SoUZa dUraNS 5398444-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM raiMUNdo aUGUSTo SoarES dE SoUZa 5452694-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM BENEdiTo oliVEira da coSTa 5609135-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM ariEl GilBErTo PiEdadE MarQUES 57217983-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM EdUardo GaBriEl oliVEira dE MoUra 5210283-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM iVaN cardoSo coSTa JUNior 57189092-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM aNdErSoN BarBoSa liMa 57189294-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

Sd BM aldo NaSciMENTo dE alMEida 5932542-1 Belém Salinópolis - Pa - 
praias 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

ST BM MaNoEl SaNTaNa BarBoSa doS SaNToS filHo 5398096-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
SGT BM dJalMa oScar oScar 5422302 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
cB BM oSiEl dE oliVEira raMoS JUNior 57218494-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cB BM lEoNNY GUilHErME BoTElHo do coUTo 57217930-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
Sd BM PaUlo HENriQUE da SilVa aSSiS PaMPloNa 5932251-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM MarcElo liMa dE oliVEira 5826942-1 Salinópolis São João de Pirabas 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16

cB BM PaUlo roGErio rodriGUES fErrEira 57218303-1 Salinópolis São João de Pirabas 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20

cB BM faBio ViNiciUS da coSTa SaNToS 57217902-1 Salinópolis São João de Pirabas 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20

2°SGT BM HOLLIMAR WATANABE DE LIMA 5209889-1 capanema ourém - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
2°SGT BM riVEliNo QUEiroZ dE araUJo 5609070-1 capanema ourém - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
3°SGT BM EVEraldo BarroS doS rEiS 5601185-1 capanema ourém - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
3°SGT BM rEiNaldo EUfraSio ViaNa 54184950-1 capanema ourém - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16

cB BM raiMUNdo NoNaTo ViEira PiNHEiro 57189361-1 capanema ourém - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
2°SGT BM MaUro SErGio alVES Barro+c27S 5398053-1 capanema Peixe Boi - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
3°SGT BM JoSE daS cHaGaS SaNTiaGo 5610443-1 capanema Peixe Boi - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16
3°SGT BM lUiZ loPES fariaS 5210593-1 capanema Peixe Boi - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$131,88 r$923,16

cB BM TiaGo da coNcEiÇÃo SoBriNHo 57217820-1 capanema Peixe Boi - Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 3 r$126,60 r$886,20
2°TEN QoBM MaTHEUS BarBoSa PadilHa 5932597/1 Breves Portel - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$141,11 r$1.552,21

3°SGT BM fEliPE GUSTaVo criSTo MoNard 54185216-1 Breves Portel - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68
cB BM Marcilo MoNTEiro MarTiNS 57217724-1 Breves Portel - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM adriaNo dE oliVEira alVES 57217737-1 Breves Portel - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM allaN florENcio da SilVa 57217718-1 Breves Portel - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
Sd BM HEicTor coSTa TaVarES 5908869/2 Breves Portel - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

2°TEN QoBM SaMUEl JoNaTHa araUJo dE MoTa 5932591 altamira Porto de Moz - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$141,11 r$1.552,21
cB BM JorGE da SilVa MacHado 57173921 altamira Porto de Moz - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM clEilSoN aNdradE liMa 57173999 altamira Porto de Moz - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM PETEr Baia da coSTa 57174021 altamira Porto de Moz - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60
cB BM dENiS BoroTo coSME 57218254 altamira Porto de Moz - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

3°SGT BM roSiValdo raMoS MENdES 5397685 altamira Senador José 
Porfírio - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$131,88 r$1.450,68

cB BM EdilSoN PoNTES da SilVa JUNior 57173663 altamira Senador José 
Porfírio - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

cB BM aNdErSoN cardoSo E cardoSo 57189229 altamira Senador José 
Porfírio - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

cB BM adao da SilVa TEiXEira 57173903 altamira Senador José 
Porfírio - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

cB BM carloS MaGNo GoMES MaToS 57174007 altamira Senador José 
Porfírio - Pa 02/06/2021 07/06/2021 6 5 r$126,60 r$1.392,60

STEN BM JoSÉ EliaS diaS do roSario 5334152/2 Santarém aramanaí - Belterra 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

1°SGT BM MARCELO WILLIAMS QUEMEL RIBEIRO 561000/1 Santarém aramanaí - Belterra 
- Pa 03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52
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2°SGT BM JaNio clEMiSSoN PiNTo dE JESUS 5610150/1 Santarém
aramanaí - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

cB BM faBio dE liMa oliVEira 57218520/1 Santarém
aramanaí - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

STEN BM PEdro PaUlo coUTiNHo Baia 5608767/1 Santarém
cajutuba - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

cB BM SEBaSTiÃo fErrEira doS SaNToS JUNior 57173927/1 Santarém
cajutuba - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

cB BM aNGElica riBEiro SilVa 57218528/1 Santarém
cajutuba - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

Sd BM GlEidSoN VilHENa da SilVa 5932581/1 Santarém
cajutuba - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

1°TEN QoaBM MaNoEl EriMar alMEida dE SoUZa 5421315/1 Santarém
Pindobal - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$141,11 r$564,44

STEN BM EdiVaN raBElo da SilVa 5609712/1 Santarém
Pindobal - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

1°SGT BM JaNio EriToN SaMPaio lEal 5609887/1 Santarém
Pindobal - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$131,88 r$527,52

cB BM HEliSSoN clEY MElo do carMo 57173694/1 Santarém
Pindobal - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

cB BM MaUriVaN alVES MariNHo 57220182/1 Santarém
Pindobal - Belterra 

- Pa
03/06/2021 06/06/2021 4 0 r$126,60 r$506,40

STEN BM WALDENIR PIMENTEL NORONHA 5399335-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
cB BM roZiMar lUcENa corrEa 57189275-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cB BM licUrGo faVacHo cHaralaBoPoUloS 57173359-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM MadSoN SoarES do NaSciMENTo 57189214-1
São Miguel do 

Guamá
Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM JoSE EliSaNGElo SoUSa da rocHa 5827132-1
São Miguel do 

Guamá
Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM oScar doS SaNToS fErrEira JUNior 57173968-1
São Miguel do 

Guamá
Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

TEN QoBM adriEllY criSTiNa MoraES dE oliVEira 5932592/1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$141,11 r$1.269,99
STEN BM raiMUNdo rUBENS cardiaS corrEa 5598591-1 ananindeua Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
cB BM alESSaNdro MaUro rodriGUES da SilVa 57189437-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cB BM aNToNio alEX PiNHEiro doS SaNToS 57173854-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

TEN QoBM daVid BarroS dE araÚJo 55588902/2 ananindeua Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$141,11 r$1.269,99
STEN BM EdSoN cardoSo fErNaNdES JUNior 5430461/1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
SGT BM SilVio fErrEira SalES 5399238-1 ananindeua Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92
cB BM rodolfo MoraES doS SaNToS 57173441-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cEl BM MarcoS roBErTo coSTa MacEdo 5398126-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$158,26 r$1.424,34
cB BM JoBSoN rodriGUES da coSTa 57189297-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cB BM EVaNdro MaTEUS dE oliVEira 57189219-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

TcEl BM JoSE carloS da SilVa fariaS 5420792-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$158,26 r$1.424,34
cB BM SHaNTo SoUZa dE BriTo 57189185-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cB BM aNdriNElSoN NUNES PiNHEiro 57175037-1 Belém Salinópolis - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
MaJ BM EriValdo doS SaNToS cardoSo 51855688-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$158,26 r$1.424,34
cB BM rodriGo da SilVa VaScoNcEloS 5713865-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
Sd BM JESSica ParTicia aGUiar da coSTa 5932275-1 Belém Santa Maria - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
MaJ BM carloS alBErTo fErrEira dE caSTro 5399513-1 Belém Nova Timboteua - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$158,26 r$1.424,34
cB BM rafaEl GoMES dE aNdradE 57190094-1 Belém Nova Timboteua - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40
cB BM JoSE roBErTo alMEida doS SaNToS 57189114-1 Belém Nova Timboteua - Pa 02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

STEN BM aNToNio JoSE MoUra lEiTE 5610478-1 capanema
Santa luzia do 

Pará - Pa
02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM faBio JUNior SoUSa doS SaNToS 57173981-1 capanema
Santa luzia do 

Pará - Pa
02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

cB BM EdilSoN aNToNio BorGES dE caSTro 57218024-1 capanema
Santa luzia do 

Pará - Pa
02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

SGT BM adriaNo do NaSciMENTo MoraiS 5609054-1 capanema
Santa luzia do 

Pará - Pa
02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

SGT BM JoSE roBErTo MaToS dE SoUSa 5610362-1 capanema
Santa luzia do 

Pará - Pa
02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$131,88 r$1.186,92

cB BM ViViaN doS SaNToS oliVEira 57217933-1 capanema
Santa luzia do 

Pará - Pa
02/06/2021 06/06/2021 5 4 r$126,60 r$1.139,40

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Protocolo: 660085
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oUtras MatÉrias
.

ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 087/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 076/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a 
execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina instrução Mi-
litar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Tony Everton Medonça da Silva cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659930
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 088/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 077/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a 
execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina instrução Mi-
litar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Tony Everton Medonça da Silva cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659936
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 084/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 073/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutora da disciplina organi-
zação e legislação Bombeiro Militar, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horá-
ria 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: Michela de Paiva catuaba cPf: 687.805.162-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659910
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 082/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 071/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutora da disciplina organi-
zação e legislação Bombeiro Militar, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horá-
ria 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: flávia Siqueira corrêa Zell, cPf: 696.132.062-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659903

ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 083/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 072/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutora da disciplina organi-
zação e legislação Bombeiro Militar, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Ho-
rária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: Michela de Paiva catuaba cPf: 687.805.162-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659907
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 085/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 074/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina conheci-
mentos Jurídicos aplicados, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 60 (ses-
senta) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.400,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: abedolins correa Xavier cPf: 805.012.652-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659917
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 086/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 075/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina conheci-
mentos Jurídicos aplicados, do curso à Graduação de Sargentos Bombei-
ros Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 60 
(sessenta) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.400,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: abedolins correa Xavier cPf: 805.012.652-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659921
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 077/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 066/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Treinamen-
to físico Militar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/
aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto, cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659883
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ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 078/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 067/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Treinamen-
to físico Militar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659888
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 080/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 069/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a 
execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina instrução Mi-
litar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão delta que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Sandro christie Borges flexa, cPf: 430.376.662-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659897
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 081/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 070/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutora da disciplina organi-
zação e legislação Bombeiro Militar, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 
20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: flávia Siqueira corrêa Zell, cPf: 696.132.062-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659900
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 079/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 068/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina instru-
ção Militar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/
aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 500,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Sandro christie Borges flexa, cPf: 430.376.662-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659894

ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 098/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 087/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Pro-
cedimentos operacionais do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 60 (ses-
senta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 4.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: david Barros de araújo, cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660012
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 099/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº088/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Pro-
cedimentos operacionais do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 ( vinte 
) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa , cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660014
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 100/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 089/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Procedi-
mentos operacionais do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mili-
tar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660016
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 097/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 086/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina funda-
mentos de Gestão de Unidade Bombeiro Militar, do curso à Graduação de 
Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como 
carga Horária 30 (trinta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: david Barros de araújo, cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660006
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ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 096/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 085/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina funda-
mentos de Gestão de Unidade Bombeiro Militar, do curso à Graduação de 
Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como 
carga Horária 30 (trinta ) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: david Barros de araújo cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660003
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 093/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 082/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Siste-
ma de Gerenciamento em Situações críticas e de crises, do curso à Gra-
duação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que 
terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659989
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 089/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 078/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina didática e 
Técnicas de Ensino, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar 
cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/
aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: antônio José Teles Barata cPf: 402.368.922-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659956
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 092/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 081/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Siste-
ma de Gerenciamento em Situações críticas e de crises, do curso à Gra-
duação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que 
terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659981

ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 094/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 083/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Siste-
ma de Gerenciamento em Situações críticas e de crises, do curso à Gra-
duação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que 
terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta, cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659993
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 095/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 084/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Sis-
tema de Gerenciamento em Situações críticas e de crises, do curso à 
Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que 
terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.600,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: arthur arteaga durans Vilacorta, cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659997
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 090/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 079/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Pro-
cedimentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 60 (ses-
senta) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 3.600,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Jair Nazareno Barbosa da Silva cPf: 490.901.862-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659970
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 091/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 080/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Pro-
cedimentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 60 (ses-
senta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 4.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Marcus Paulo cartárgenes Veloso, cPf: 649.420.312-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659976
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ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 076/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 065/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Treinamen-
to físico Militar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/
aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto, cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659877
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 075/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 064/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Treina-
mento físico Militar, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar 
cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/
aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Joaquim dos Santos freitas Neto, cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659875
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 074/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 063/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina didática e 
Técnicas de Ensino, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar 
cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 20 ( vinte ) 
horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Gilberto Mauro Santos costa, cPf: 396.914.892-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659872
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 073/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 062/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina didática e 
Técnicas de Ensino, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mili-
tar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030

Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Gilberto Mauro Santos costa cPf: 396.914.892-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659864
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 072/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 061/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina didática e 
Técnicas de Ensino, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar 
cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/
aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 700,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Gilberto Mauro Santos costa, cPf: 396.914.892-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659861
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 071/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 060/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Proce-
dimentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 20 (Vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: fabrício Martins carvalho, cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659854
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 070/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 059/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Proce-
dimentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: fabrício Martins carvalho, cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659846
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 067/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 056/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Se-
gurança no Trabalho, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
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Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: José Nilson Mendonça do amaral, cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659829
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 068/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 057/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Procedi-
mentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mili-
tar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: fabrício Martins carvalho, cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659834
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 069/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 058/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Procedi-
mentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: fabrício Martins carvalho, cPf: 782.674.552-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659840
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 066/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade: 055/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Se-
gurança no Trabalho, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: José Nilson Mendonça do amaral cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659826
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 065/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 054/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Se-

gurança no Trabalho, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: José Nilson Mendonça do amaral, cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659817
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 062/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 051/2020
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Psi-
cologia das Emergências, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: cesar augusto lopes ribeiro, cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659807
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 060/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 049/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Psi-
cologia das Emergências, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 5 (cin-
co) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: cesar augusto lopes ribeiro, cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659800
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 063/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 052/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a 
execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Psicologia 
das Emergências, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 5 (cinco) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: cesar augusto lopes ribeiro, cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659809
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ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 064/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 053/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Se-
gurança no Trabalho, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: José Nilson Mendonça do amaral, cPf: 293.629.462-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659813
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos: 041/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 030/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina defesa 
civil, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Jean carvalho corrêa, cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 659745
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 042/2021:

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 031/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina defesa 
civil, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão delta que terá como carga Horária 20 ( vinte ) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Jean carvalho corrêa cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659746
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 045/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 034/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutora da disciplina conheci-
mentos Jurídicos aplicados, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 60 (ses-
senta) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048

Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: Girlene da Silva Melo de Brito, cPf: 517.852.722-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659756
ordem de Execução de Serviços: 046/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 035/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutora da disciplina conheci-
mentos Jurídicos aplicados, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 60 (ses-
senta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 006.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: Girlene da Silva Melo de Brito, cPf: 517.852.722-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659760
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 047/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 036/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Supervisor ao curso à Gradu-
ação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá 
como carga Horária 34 (trinta e quatro) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: antônio José Teles Barata, cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659762
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 048/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 037/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Supervisor ao curso à Gra-
duação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que 
terá como carga Horária 34 (trinta e quatro) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: antônio José Teles Barata, cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659764
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 044/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 033/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina defesa 
civil, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão charlie que terá como carga Horária 20 (vinte) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
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funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Jean carvalho corrêa, cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659754
ordem de Execução de Serviços: 043/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 032/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina defesa 
civil, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, 
Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 ( vinte ) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 800,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratada: Jean carvalho corrêa, cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659748
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 049/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade n° 038/2021 - cBMPa
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Supervisor ao curso à Gradu-
ação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá 
como carga Horária 34 (trinta e quatro) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: antônio José Teles Barata, cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659768
ordem de Execução de Serviços: 050/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 039/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Supervisor ao curso à Gradu-
ação de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá 
como carga Horária 34 (trinta e quatro) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.380,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: antônio José Teles Barata cPf: 402.368.622-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659775
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 052/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 041/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Proce-
dimentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aula.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036

Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Peterson leal de Souza, cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659782
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 051/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 040/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Procedi-
mentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Sandro christie Borges flexa, cPf: 430.379.662-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659779
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 053/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 042/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Procedi-
mentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mili-
tar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Peterson leal de Souza, cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659786
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 054/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 043/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Procedi-
mentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Peterson leal de Souza, cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659789
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 055/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 044/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Proce-
dimentos operacionais, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
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Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: Peterson leal de Souza, cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659792
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 061/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 050/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Psi-
cologia das Emergências, do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: cesar augusto lopes ribeiro, cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659803
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 056/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 045/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina ar-
mamento, Munição e Tiro defensivo, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horá-
ria 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: athos Garcia Treptow, cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659794
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 057/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 046/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina ar-
mamento, Munição e Tiro defensivo, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Ho-
rária 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: athos Garcia Treptow cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659795

ordem de Execução de Serviços: 058/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 047/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina ar-
mamento, Munição e Tiro defensivo, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horá-
ria 20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: athos Garcia Treptow, cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659797
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 059/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade n° 048/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina ar-
mamento, Munição e Tiro defensivo, do curso à Graduação de Sargentos 
Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 
20 (vinte) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: athos Garcia Treptow, cPf: 037.805.972-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 659798
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 115/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 104/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Emergên-
cia e Socorros de Urgência do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 30 ( 
trinta ) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: isis Kelma figueiredo de araújo cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660057
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 116/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 105/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Emergên-
cia e Socorros de Urgência do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 30 ( trinta 
) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
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Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: isis Kelma figueiredo de araújo cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660058
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 113/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 102/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Emergên-
cia e Socorros de Urgência do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 30 (trinta) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: isis Kelma figueiredo de araújo cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660053
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 114/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 103/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Tutor da disciplina Emergên-
cia e Socorros de Urgência do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 30 (trin-
ta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.200,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: isis Kelma figueiredo de araújo cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660054
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 105/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 094/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina re-
dação Oficial do Curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar CGS 
BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 5 (cinco) horas/aulas 
.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: carlos alberto ferreira de castro cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660036
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 106/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 095/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Tec-
nologia da informação do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas .

Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660038
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 107/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexibilidade nº 096/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Tec-
nologia da informação do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 5 ( cinco 
) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660040
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 108/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 097/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Tec-
nologia da informação do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Mi-
litar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 5 (cinco) 
horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660044
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 109/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 098/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a 
execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina Tecnolo-
gia da informação do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 5 ( cinco ) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 350,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660045
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ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 110/2021
data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 099/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina fun-
damentos da Gestão de Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação 
de Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão alfa que terá como 
carga Horária 30 (trinta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo de araújo Monteiro cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660047
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 111/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 100/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina funda-
mentos da Gestão de Unidade Bombeiro Militar do curso à Graduação de 
Sargentos Bombeiros Militar cGS BM/2021, Pelotão Bravo que terá como 
carga Horária 30 (trinta) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo de araújo Monteiro cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660049
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 112/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 101/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a 
execução de atividades educacionais como instrutor da disciplina Procedimen-
tos operacionais do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar cGS 
BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 30 (trinta) horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 2.100,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: rodrigo de araújo Monteiro, cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660050
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 101/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 090/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Monitor da disciplina Pro-
cedimentos operacionais do curso à Graduação de Sargentos Bombeiros 
Militar cGS BM/2021, Pelotão delta que terá como carga Horária 20 (vinte) 
horas/aulas.
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036

Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 1.000,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: raimundo Bolivar Moraes costa cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660027
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 102/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 091/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina re-
dação Oficial do Curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar CGS 
BM/2021, Pelotão charlie que terá como carga Horária 5 (cinco) horas/
aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: carlos alberto ferreira de castro, cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660028
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 103/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 092/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina re-
dação Oficial do Curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar CGS 
BM/2021, Pelotão Bravo que terá como carga Horária 5 ( cinco ) horas/
aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: carlos alberto ferreira de castro cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660030
ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos : 104/2021

data da assinatura: 17/05/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 093/2021
Objeto: A prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
a execução de atividades educacionais como Palestrante da disciplina re-
dação Oficial do Curso à Graduação de Sargentos Bombeiros Militar CGS 
BM/2021, Pelotão alfa que terá como carga Horária 5 (cinco) horas/aulas .
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Unidade Gestora: 310101
fontes de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8339
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339048
Valor Total: r$ 400,00
Vigência: 17/05/2021 até 30/11/2021
contratado: carlos alberto ferreira de castro cPf: 467.538.852-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 660031
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria nº 22/2021-acadePoL Marituba-Pa, terça-feira, 25 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda MaUÉS dE 
SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, 
c–202/2016-SEad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo as decisões judiciais atinentes, as quais concedem 
tutela antecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos can-
didatos sub judice – dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, 
c-202/2016-SEad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa;
coNSidEraNdo os termos consignados na Portaria nº 21/2021-aca-
dEPol, de 21 de maio de 2021, publicado no doE nº 34.592 de 24 
de maio de 2021, que convoca os candidatos para a efetivação da 
matrícula no curso de formação de Policial civil.
coNSidEraNdo a Portaria n.º 11/2021-acadEPol, publicada no doE nº 
34.573, no dia de 05 de maio de 2021, que designou a comissão de ava-
liação de Matrícula, com competências e atribuições regimentais;
coNSidEraNdo a necessidade em publicar os nomes dos candida-
tos que efetuaram matrícula em cumprimento às decisões judiciais 
e conforme regimento interno da academia de Polícia civil do Pará, 
tornando-se a matrícula formalmente homologada.
rESolVE:
i. Tornar público os nomes dos 05 (cinco) candidatos sub judice, categoria 
dElEGado, que tiveram a MaTrÍcUla HoMoloGada seguida de coN-
VocaÇÃo para o cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: 
delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, que será realizado no 
período de 17 de maio a 30 de setembro de 2021, nesta academia de Po-
lícia civil do Estado do Pará – acadEPol.
ii. convocar os candidatos para frequentarem as aulas a partir da data de pu-
blicação da presente Portaria – Horário: 08h às 12h e de 14h às 18h30. devida-
mente uniformizado local: academia de Polícia civil – acadEPol- complexo do 
instituto de Ensino e Segurança do Pará – iESP- Endereço: Br 316, KM 13, s/nº - 
centro- Marituba/Pa, Bloco de Ensino complementar – Sala 01. cEP: 67200-970
1.1- carGo: dElEGado dE PolÍcia ciVil
fErNaNda PaSTaNa MarÇal VENaNcio;
roNaldo MarTiNS raMoS;
SaraH raQUEl JacoB do carMo;
alBErTo MaUro BarBoSa dE SoUZa;
lEda criSTiNa oliVEira do NaSciMENTo.
II. Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil para 
publicação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 660204
Portaria nº 23/2021-acadePoL Marituba-Pa, terça-feira, 25 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda MaUÉS dE 
SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 
202/2016-SEad/PcPa, c – 203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Segunda Etapa 
do certame, com a realização do curso de formação de Policial civil, mediante Projeto 
Pedagógico do curso, de acordo com as normas editalícias e regimento interno próprio;
 coNSidEraNdo o Projeto do curso de formação de Policial civil, aprovado pela resolução 
nº 365-coNSUP de 26.08.2020, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.331, de 01 de setembro de 2020.
coNSidEraNdo decisões judiciais atinentes, as quais concedem tutela an-
tecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub judice 
– dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 202/2016-SEad/PcPa, 
c – 203/2016-SEad/PcPa, convoca os candidatos sub judice para a efetiva-
ção da matrícula no curso de formação de Policial civil, no dia 26 de maio 
de 2021, no horário de 7h30 às 16h, no prédio da academia de Polícia civil 
do Pará situada nas instalações do instituto de Ensino de Segurança do Pará, 
rodovia Br 316, Km 13, S/N, Bairro: centro, cEP: 67.200-00, Marituba, Pará;
coNSidEraNdo a necessidade em publicar os nomes dos candidatos 
beneficiados pelas decisões judiciais;
rESolVE:
i. coNVocar os candidatos sub judice abaixo relacionados, por cargo, 
para a realização da matrícula no cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial 
ciVil – categorias: delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, 
que será realizado no período de 17 de maio a 30 de setembro de 2021, 
nesta academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol.
1.1- carGo: dElEGado dE PolÍcia ciVil
1. alcY caSTElo BraNco diNiZ JUNior;
2. criSTiaNE da SilVa SaNToS;
3. Haroldo KElSEN dE araÚJo MoNTEiro;
4. MilENa liliaNE fErrEira
5. rEiNaldo SaNToS BarroS;
6. roBErTo JoSÉ GoNÇalVES da SilVa;

7. SoloN BaYdE NETo;
8. WILSON VASCONCELOS MOURÃO FILHO;
ii. Para a matrícula os candidatos deverão cumprir o seguinte cronograma:
2.1. Período: dia 26 de maio de 2021;
2.2. Horário: de 7h30 às 16h
2.3. local: Sala 01, do Bloco de Ensino complementar do instituto de Ensino de Segu-
rança do Pará – iESP, sito na rodovia Br-316, Km 13, município de Marituba – Pará.
2.4. divulgação da Homologação da matricula: dia 28 de maio de 2021
3. o horário de realização da matricula prevista neste Edital será sempre o 
horário local da cidade Belém/Pa.
4. as documentações para efetivação da matrícula no curso de formação 
Policial civil, são as seguintes:
a) cédula de identidade, original e cópia;
b) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação, original e cópia;
c) cPf/Mf, original e cópia;
d) PiS/PaSEP (se cadastrado), original e cópia;
e) comprovante de quitação com o serviço militar, original e cópia;
f) apresentar original e cópia da carteira Nacional de Habilitação, para o 
cargo de investigador de Polícia civil, válida.
g) original e cópia do diploma do curso de Bacharel em direito, no caso de 
candidato a delegado, ou diploma de curso de Nível Superior, reconhecido 
pelo MEc para as demais categorias;
h) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico;
i) Tipagem sanguínea e fator rH;
j) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes;
k) formulário de matrícula devidamente preenchido entregue no ato da matrícula;
l) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso;
obs: o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da matrícula 
terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será eliminado do certame.
III. Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 660199

errata
.

errata da Portaria Nº 468/2020-aai/GaB/correGePoL de 21/11/2020.
Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
o dr. raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior, corregedor Geral da Polícia 
civil, no uso de suas atribuições legais e etc.
oNdE SE lÊ: cujos prints foram feitos a partir do celular do servidor.
lEia-SE: cujos prints foram feitos a partir do computador da unidade policial.
À divisão de disciplina e a diretoria de administração para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 660349

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 017/2021-Pce/PMG
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Gurupá/PA, CNPJ nº 04.876.397/0001-30. Classifi-
cação do objeto: cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio às 
atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão de 
carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de Gurupá/Pa. 
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: 
Belém-Pa. data da assinatura: 25/05/2021. Processo nº 2020/840843. 
Prefeito: João da cruz Teixeira de Souza. Prefeito de Gurupá/Pa. Endereço: 
rua São Benedito, nº 170, Bairro: centro, cEP: 68.300-000, Gurupá/Pa. 
Ordenador: Walter Resende de Almeida. Delegado Geral da Polícia Civil/PA.

Protocolo: 659788
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 018/2021-Pce/PMsBP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Pre-
feitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, cNPJ nº 83.334.698/0001-
09. Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando 
dar apoio às atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de car-
teira de identidade aos cidadãos residentes no município de Santa Bár-
bara do Pará/Pa. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
da publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 25/05/2021. Proc. nº 
2021/128457. Prefeito: Marcos leão colares. Prefeito de Santa Bárbara 
do Pará/Pa. Endereço: rodovia augusto Meira filho, km 17, s/nº, Bairro: 
Centro, Cep: 68.798-000, Santa Bárbara do Pará/PA. Ordenador: Walter 
resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 659816
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 009/2021-Pce/PMs
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Salinópolis/Pa, cNPJ nº 05.149.166/0001-98. clas-
sificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão 
de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de Sa-
linópolis/Pa. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da 
publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 25/05/2021. Processo nº 
2021/58206. Prefeito: carlos alberto de Sena filho. Prefeito de Salinópolis/
Pa. Endereço: Travessa Pastor ananias Vicente rodrigues, nº 118, Bairro: 
Centro, CEP: 68.721-000, Salinópolis/PA. Ordenador: Walter Resende de 
almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 659950
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Portaria Nº 158/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor d.M.P., 
mat. nº 5940473, por ter em tese, entregue o veículo cHEVrolET S10 
LT, Placa OWZ5808, com indícios de adulteração, consoante BOP nº 
0021/2021.100349-9, em discordância com os preceitos legais, tudo con-
forme of. 153/2021/dPc/Sda – Santana do araguaia de 11.04.21 e des-
pacho/coiNT/cGPc de 19.04.21 e demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE - 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 159/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar conduta do 
servidor que deixou, em tese, de cumprir diligências requeridas pelo órgão 
ministerial nos autos do processo nº 0804696-68.2018.814.0028 (iPl nº 
00159/2018.100047-4), consoante of. nº 271/2021-TJ de Marabá e des-
pacho/coiNT/cGPc de 29/04/2021, e demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc VicTor coSTa liMa lEal - corrEGEdoria rEGioNal do SUdESTE 
do Pará - 10ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 160/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face a não instauração, em tese, de procedimento policial em relação ao 
registrado no BoP nº.00277/2020.073340-0, conforme of. nº 029/2021/
MP-3ª PJcEaP/GaB de 09.03.21 o que gerou o SiMP nº 001371-100/2020, 
e demais fatos conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
DPC CHRISTIAN WANZELLER COUTO DA ROCHA – CORREGEDORIA GERAL
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 161/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas da 
autoridade policial que deixou, em tese, de adotar providências, em tempo 
hábil, a fim de apurar os fatos constantes do BOP nº 00009/2018.102134-
3, conforme of. nº 035/2021/MP-2ªPJcd, de 02/03/2021, despacho/
ccrM/cGPc de 22/04/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEira - coordENadoria da caPi-
Tal E rEGiao METroPoliTaNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 162/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, face 
em tese, a não instauração/conclusão de inquérito Policial requisitado pelo 
órgão ministerial referente aos autos judiciais nº 0015867-6618.814.0401 
(SiMP nº 000187-100/2021), tudo conforme of. nº 38/2021/MPPa/ 1PJcEaP 
de 15/04/2021 e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc claUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 163/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu o sumiço dos objetos do veículo STrada adVENTUrE, Placa oMK1550/
Go, apreendidos nos autos do iPl nº 136/2021.1000230-6, consoante re-
gistrado no BoP nº 136/2021.100228-1 e de peças da Motocicleta HoNda 
cB 300, Placa NSf-7469, apreendida nos autos do iPl 136/2020.100060-
1, conforme consta do ofício nº 014/2021-GaB/ crX11riSP/PcPa- alta-
mira, fato ocorrido na dP de anapú, no dia 01/03/2021, e demais fatos 
conexos, conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-

dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - corrEGEdoria rEGioNal do 
XiNGU - 11ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 164/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor V.d.J., 
mat. nº 5913966, que teria, em tese, agido com negligência e deixado de 
prestar atendimento ao conselho Tutelar referente aos registros de ocor-
rências Policiais de fatos delituosos tendo como vítimas menores de idade, 
fatos ocorridos na delegacia de Polícia de faro nos dias 20/01/2021 e 
18/02/2021, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 26/04/2021 e de-
mais fatos conexos e anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do Ta-
PaJÓS - 15ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 165/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades 
pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl nº 00487/2017.100043-
7 (Proc. nº 0000574-56.2019.814.0401), que segundo of. nº 037/2021/
MPPa- 1PJcEaP de 15/04/2021, o iPl foi tombado em 26.04.2017 e somente 
remetido em 2019 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
DPC CHRISTIAN WANZELLER COUTO DA ROCHA – CORREGEDORIA GERAL
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 166/2021-aai/GaB/correGePoL de 13/05/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.B.f., 
mat. nº 5940365, o qual teria, em tese, se recusado a atender deter-
minação oriunda da autoridade Policial, com vista a dar prosseguimento 
nos atos necessários para lavratura do iPl/flaGraNTE nº 00029/2020. 
100650-2, fato ocorrido no dia 06/11/2020 na Seccional de Marituba e 
demais fatos conexos, conforme despacho ccrM/cGPc de 11/05/2021.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc MoNica MEdEiroS dE oliVEira - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JUNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 660346

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

diÁria
.

Portaria n°. 513/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/03/2021
oBJETiVo: auxiliar necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 510/ 2021
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/03/2021
oBJETiVo: auxiliar necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 506/ 2021 
cloVES alVES diaS cic: 565.373.441-15
MaTrÍcUla: 5955835
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/05/2021 a 06/05/2021
oBJETiVo: Buscar os peritos e o auxiliar de pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 508/ 2021
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/03/2021
oBJETiVo: auxiliar necropsias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 660189
Portaria n°. 302/ 2021 
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro cic: 571.699.182-34
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/03/2021 a 21/03/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 504/ 2021
BrUNo rodriGUES da SilVa cic: 779.259.472-68
MaTrÍcUla: 57192600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS cÉZar dE lEMoS rodriGUES cic: 264.203.172-15
MaTrÍcUla: 5868416/3
carGo: Perito criminal
cidadE: caPaNEMa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/04/2021 a 30/04/2021
oBJETiVo: realizar pericia tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 660192
Portaria n°. 512/ 2021 
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa cic: 005.366.172-95
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
JoSÉ orlaNdo MElo do NaSciMENTo cic: 786.411.282-04
MaTrÍcUla: 5951805/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 03/05/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 525/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 497/ 2021 
carloS alBErTo oliVEira BraGa cic: 292.229.312-20
MaTrÍcUla: 5819016
carGo: Perito criminal
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo cic: 301.070.082-20
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa cic: 130.836.272-20
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES cic: 657.523.682-00
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/05/2021
oBJETiVo: Participar equipe perícial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 511/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/03/2021
oBJETiVo: auxiliar necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 660186

oUtras MatÉrias
.

aViso de editaL
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão Espe-
cial de Seleção, designada pela Portaria nº 120/2021 – GaB torna público o 
resultado dos recursos interpostos nos termos do item 8 do edital e convoca 
para as entrevistas os candidatos ao cargo Perito Médico Legista para fins de 
contratação sob o regime de contrato temporário, em cumprimento aos pra-
zos estabelecidos no item anexo Viii do Edital (cronograma de atividades).
o edital poderá ser obtido junto ao site www.cpc.pa.gov.br.
Belém, 25 de Maio de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 660280

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 119/2021– cGd/siNd/diVersas , de 10/05/2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº02/2021-Pad, de 10.05.2020, 
subscrito pela Presidente da comissão auriclea dos Santos Neco cordeiro 
, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para 
a conclusão do processo administrativo disciplinar 2019/382671 apensos 
2019/485944; 2019/486126.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, a comissão de processo administrativo ins-
taurado pela Portaria nº 19/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.336, 
de 04.09.2020, para dar continuidade dos trabalhos.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 08.03.2021.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corrEGEdora-cHEfE EM EXErcÍcio do dETraN/Pa

Protocolo: 660344
Portaria Nº 1522/2021-dG/cGP, de 25/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 1745/2020-dG/cGP que designou o servidor José ferrei-
ra Sales, coordenador do Núcleo de Segurança orgânica, para responder pela 
diretoria de Habilitação de condutores e registro de Veículos deste departa-
mento, cumulativamente com a função que exerce, até ulterior deliberação.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660068

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1527/2021-dG/cGP, de 25/05/2021.
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 a senhora Viviana Vinhas costa Souza, do cargo em comissão, 
daS-03, de Gerente de credenciamento de cfc, na coordenadoria de Ha-
bilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1528/2021-dG/cGP, de 25/05/2021.
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 rodriGo MoNTEiro lEiTE dE SoUSa, do cargo em co-
missão, daS-03, de Gerente de Exames Teóricos e Práticos deste departamento
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1529/2021-dG/cGP, de 25/05/2021.
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:
NoMEar a senhora Viviana Vinhas costa Souza, para exercer o cargo em 
comissão, daS-03, de Gerente de Posto avançado, da diretoria de Habili-
tação 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 1530/2021-dG/cGP, de 25/05/2021.
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:
NoMEar o senhor rodriGo MoNTEiro lEiTE dE SoUSa, para exercer o 
cargo em comissão, daS-03, de Gerente de credenciamento de cfc, na 
coordenadoria de Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1531/2021-dG/cGP, de 25/05/2021.
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:
NoMEar o senhor ElViS ricardo coElHo coSTa, para exercer o cargo em co-
missão, daS-03, de Gerente de Exames Teóricos e Práticos deste departamento
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660334
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
NÚMero do coNtrato adMiNistratiVo: 31/2021
ModalidadE da liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 05/2020 – dETraN/Pa.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ/
Mf n° 04.822.060/0001-40 e a empresa MaiS GáS iNdÚSTria dE GaSES 
lTda EPP inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 25.089.951/0001-00
oBJETo: Prestação dos serviços de teste hidrostático, manutenção e recar-
ga nos extintores de incêndio do dETraN/Pa,
Valor: o valor global estimado do presente contrato é r$ r$26.125,00(-
vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66201 - dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará
função 06 Segurança Pública

Subfunção 122 administração Geral
Programa 1297 Manutenção da Gestão

Projeto/atividade 8338 operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa 339039 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

fonte de recursos 0261
0661

recursos Próprios
recursos Próprios - Superávit

ViGÊNcia: início: 24/05/2021 Término: 23/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 24/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – detran/Pa

Protocolo: 659911

diÁria
.

Portaria Nº 935/2021-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 
114/2021-GofTca, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/360823,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 11 e ½ (onze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de abaetetu-
ba para o Município de Moju, no período de 19/04 a 30/04/2021, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
Trânsito, no referido município.

Servidor matricula
claudionilso quaresma lima 5212650/2

Eldima nunes da silva 54191707/3
Marco antonio carvalho quaresma 57202004/1

Pedro paulo ferreira barbosa 57202090/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 936/2021-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 
49/2021-cofT, de 08/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/366505,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Salinópolis, no período de 15/04 a 30/04/2021, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito no re-
ferido município, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria 
Técnica e operacional.

Servidor matricula
ivan carlos feitosa gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 937/2021-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 
239/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/346558,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
roberta rossy da silva franco da costa 57193812 /2

luiza silvana pinheiro meireles 57227614 /1
Hamilton barbosa da silva junior 57198269 /1

Klécio de tárcio brito pereira 57214999 /1
Giselle oliveira uribe rosado 57213563 /2
leidyane marques da silva 57200238 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1
Jammerson ferreira lopes 57227487 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 939/2021-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 
050/2021-cENTra, de 05/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/352491,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados, destinadas ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Eldorado dos carajás – 15/04/2021, curionópolis 
– 16 a 17/04/2021, Parauapebas – 18 a 20/04/2021 e canaã dos cara-
jás – 21 a 25/04/2021, a fim de realizar acompanhamento técnico para a 
implantação de sinalização viária na Pa-275 e Pa-160.

Servidor matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743/1

lorena da Silva Bahia 80845536/1
Ezequias Tavares da Silva 57195749/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 940/2021-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 
115/2021-GofTca, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/361122,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de alta-
mira para o Município de Brasil Novo, no período de 22/04 a 07/05/2021, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fiscali-
zação de Trânsito, no referido município.

Servidor matricula
Elissandra Helena chiarini de Moura Santana 54185273/2

José Neto Santos alves 57223373/2
Marco aurélio reis Sena 57201765/1

Simone cunha dos Santos Soares 57220904/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 941/2021-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 
43/2021-cNSo de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/358029,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os 
municípios de capitão Poço – 19/04 a 22/04/2021, São Miguel do Guamá 
– 23/04 a 26/04/2021, dom Eliseu – 27/04 a 04/05/2021, Paragominas 
– 05/05 a 07/05/2021 e Rondon do Pará – 08/05 a 14/05/2021, a fim de 
realizar ações de análise de risco, planejamento, inspeção, treinamento de 
combate a sinistro de incêndio nas cirETraNS nos referidos municípios, 
conforme plano de combate e prevenção de incêndio cNSo. E auxiliar os 
gerentes das ciretrans no intuito de melhorar o atendimento aos usuários 
dos municípios supracitados em virtude da pandemia da coVid-19.

Servidor matricula
dEiSoN carMo alVES doS SaNToS 57189317 /1

roNaldo raiMUNdo MacEdo NEri JUNior 57221741 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 942/2021-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 
25/2021-ciM, de 05/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/352022,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado destinadas ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Salinópolis- 16 a 20/04/2021, Bragança – 23 a 
27/04/2021 e Capanema – 30/04 a 04/05/2021, a fim de realizar visita 
técnica nas cirETraN’S dos referidos municípios.

Servidor matricula
igor Tancredi de araújo 5945735/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 943/2021-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 
117/2021-GofTca, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/361632,
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 Municí-
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pio de Parauapebas para o Município de Marabá, no período de 27/04 a 
20/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito, no referido município.

Servidor matricula
ivan costa mesquita 5831466 /3

Max emiliano leite rodrigues 57201304 /1
Michael de jesus sousa 57201636 /1

Willians Alves Cavalcante 57227633/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 944/2021-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 
118/2021-GofTca, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/363089,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de castanhal 
para o Município de Marapanim, no período de 20/04 a 03/05/2021, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de Trânsito, no referido município.

Servidor matricula
alESSaNdro SaraiVa TaVarES 57217202/1
EdErSoN JoSÉ da SilVa E SilVa 57202063/1

EdiMilSoN SilVa SoUSa 57227294/1
EVaNildo doS SaNToS MoraES 5143861/2

PaTricK SiQUEira riBEiro 57217176/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 945/2021-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 
116/2021-GofTca, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/361406,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de concei-
ção do aragauia para o Município de Parauapebas, no período de 26/04 a 
09/05/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito, no referido município.

Servidor matricula
Eder franco rosa 57201933/1

leikhan Moraes Sousa 57201999/1
rodrigo lima Barros 57202029/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 946/2021-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 
111/2021-GofTc“a”, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/360417,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 08 e ½ (oito e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Pa-
rauapebas para o Município de canaã dos carajás, no período de 13/04 a 
21/04/2021, a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações 
de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da diretoria 
Técnica e operacional no referido município.

Servidor matricula
ivan costa mesquita 5831466 /3

Max emiliano leite rodrigues 57201304 /1
Michael de jesus sousa 57201636 /1

Willians alves cavalcante 57227633 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 947/2021-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 
112/2021-GofTc“a”, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/360531,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Paragomi-
nas 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 diretoria Técnica e opera-
cional no referido município.

Servidor matricula
alexandre dos Santos da Silva 57201985/1

Edimar Soares Moreira 57201944/1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 948/2021-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 no Processo 2021/340810,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento de Castanhal para o município 
de Paragominas, no período de 19/04 a 14/05/2021, a fim de realizar atendi-
mento e retaguarda de habilitação na cirETraN do referido município.

SErVidor MaTricUla
MarcElo JardEl da SilVa MacEdo 57196225/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 949/2021-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 no Pro-
cesso 2021/340810,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias à servidora 
abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o município de 
Paragominas, no período de 19/04 a 14/05/2021, a fim de realizar atendi-
mento e retaguarda de habilitação na cirETraN do referido município.

SErVidor MaTricUla
VaNESSa MicHEllE fariaS dE caSTro 57195649/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 951/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
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 no Processo 2021/359059,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 23 e ½ (vinte e três e meia) diárias ao servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de 
Itaituba, no período de 19/04 a 12/05/2021, a fim de participar da entrega 
dos lotes pendentes arrematados nos leilões de 2020, bem como a realização 
de levantamento do quantitativo dos veículos, para fomentar a elaboração do 
cronograma das atividades no ano de 2021 desta comissão de leilão.

SErVidor MaTricUla
lUiS aNToNio alVES BaTiSTa 54194074 /2

JUlio cEZar MoraES dE SEiXaS 57189947 /1
lUciaNo liMa da cUNHa 57195471 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 659923

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
o diretor do fundo de investimento de Segurança Pública do Estado do 
Pará - fiSP, após análise dos recursos interpostos nos autos do processo 
licitatório nº 2020/227712 na modalidade Tomada de Preços nº 06/2020-
fiSP/SEGUP, que tem como objeto a contratação de empresa para exe-
cução de obra de reforma do Prédio do 21º GBM, resolve: adJUdicar 
e HoMoloGar o objeto desta licitação em favor da empresa orBiS EN-
GENHaria lTda com o valor de r$ 965.172,10 (novecentos e sessenta e 
cinco mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos).
Belém, 25 de maio de 2021.
faBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fiSP/SEGUP

Protocolo: 659952
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 534/2021 – GaB/seaP
Belém/Pa, 24 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
Art. 1º Designar o servidor JOSIANE COUTINHO MATHEWS matrícula nº 
5919102 como fiscal titular e o servidor CARLOS RAFAEL LOBO matrícula 
nº 5958519 como fiscal suplente, do Contrato Administrativo nº 071/2021/
SEaP, celebrado entre a empresa EdY ENGENHaria E coNSUlToria Ei-
rEli e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – 
SEaP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de 
Engenharia e Geologia, tipo consultoria técnica, para obtenção e renovação 
de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e atendimento de exi-
gências junto a Secretaria de Estadual de Meio ambiente e Sustentabilida-
de do Pará (SEMaS/Pa) dos imóveis que possuem poços tubulares perten-
centes a esta Secretaria de Estado e administração Penitenciária (SEaP).
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art. 2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dis-
positivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 660210

errata
.

errata da Portaria Nº 595/2020-GaB/seaP Belém/Pa, 26 de JUNHo 
de 2020, de desiGNaÇÃo, publicada no doe 34.279, de 13/07/2020,
onde se lê: responder pelo centro de reeducação feminino – crf, pe-
ríodo de 26/06/2020 a 10/07/2020, a contar de 22 de junho de 2020 até 
ulterior deliberação;
Leia-se: a contar do dia 22 de junho de 2020, até ulterior deliberação.

Protocolo: 660212

coNtrato
.

coNtrato: 102/2021
eXercÍcio: 2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS Hospitalares e de Enfer-
magem para a Secretaria de administração Penitenciária do Pará.
Valor ToTal: r$ 9.985,00 (Nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 97.101 
03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 339030, fonte: 0101(recurso 
Estadual), Pi: 1050008228c
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2021
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 24/05/2022
coNTraTado: G M ValENcia ProdUToS HoSPiTalarES- ME
cNPJ: 23.420.875/0001- 48
ENdErEÇo: rua Professor francisco Morato, n° 499, ft. 02, Bairro centro, 
Uchoa/SP, cEP: 15.890-000
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 660203

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 3542/2020 – 994336 - crrt objetivo: conduzir in-
terno para participar de audiência fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: TUcUrUi destino: PacaJá Servidor (es): JoHN lENNo 
Baia dE SoUSa – aG PriSioNal / JoSE carloS doS SaNToS ViaNa – 
aG PriSioNal / JoSE doS SaNToS TocaNTiNS dE MoraES – MoToriS-
Ta / lUciMario SEPda cHaVES – aG PriSioNal Período: 02.12.2020 = 
diaria (s): 1 (uma) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659958
diÁria
Portaria Nº 3394/2020 – 857660 - ctMM objetivo: conduzir in-
terno para participar de audiência. fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: MaraBá destino: JacUNdá Servidor (es): diEGo Mar-
cElo coSTa da SilVa – aG PriSioNal / MarcUS VENicioS liMa SaN-
ToS – aG PriSioNal / SaMUEl PiNHEiro coSTa – aG PriSioNal / JoSi-
Mar MariNHo dE SoUSa – MoToriSTa. Período: 27.10.2020 = diaria 
(s): 1/2 (meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659948
diÁria
Portaria Nº 3543/2020 – 1001542 - crrt objetivo: conduzir in-
terno para participar de audiência fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: TUcUrUi destino: PacaJá Servidor (es): JoSE doS 
SaNToS TocaNTiNS dE MoraES – MoToriSTa / clEiToN coSTa PaNTo-
Ja - aG PriSioNal / JoÃo BaTiSTa GoNÇalVES alVES – aG PriSioNal 
/ JoÃo SilVa ViEira – aG PriSioNal Período: 03.12.2020 = diaria (s): 
1 (uma) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659953

diÁria
Portaria Nº 3392/2020 - 833896 - crFstM objetivo: Transferência de inter-
na. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: SaNTarÉM destino: 
BElÉM Servidor (es): VEroNica MarQUES PiNTo – aG PriSioNal / JoSiEl 
carNEiro PiNHEiro – aG PriSioNal Período: 19 a 20.10.2020 = diaria (s): 
1 1/2 (uma e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659942
diÁria
Portaria Nº 3393/2020 – 810612 - crMV objetivo: conduzir interno 
para participar de audiência no tribunal do júri. fundamento legal: arT. 
145 da lEi 5.810/94 origem: ViToria do XiNGU destino: aNaPU Ser-
vidor (es): MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa – aG PriSioNal / dario 
alVES da SilVa JUNior – aG PriSioNal / liNdiNaldo dE MElo BaN-
dEira – aG PriSioNal / JoNaTaS coSTa dE SoUZa – aG PriSioNal. Pe-
ríodo:  21 a 22.10.2020 = diaria (s): 1 1/2 (uma e meia) ordenador: 
JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659944
diÁria
Portaria Nº 3541/2020 – 984259 - crrsaL objetivo: Transferência 
de internos. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: Sa-
liNÓPoliS destino: BElÉM Servidor (es): VicTor BarroSo MENEZES 
– aG PriSioNal / lUiZ HENriQUE SaraiVa dE alENcar carValHo 
– aG PriSioNal Período: 13.11.2020 = diaria (s): 1/2 (meia) orde-
nador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659926
diÁria
Portaria Nº 3546/2020 – 973618 - crrtUcUrUi objetivo: conduzir 
interno para audiência. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 ori-
gem: TUcUrUi destino: PacaJá Servidor (es): rodriGo dUarTE doS 
SaNToS – aG PriSioNal / EdiValdo liMa daNTaS – aG PriSioNal 
/ JUlicElMo araUJo dE araUJo – aG PriSioNal / MaNoEl doMiN-
GoS coTa da coSTa - MoToriSTa Período: 25.11.2020 = diaria (s): 1 
(uma) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659928
diÁria
Portaria Nº 2758/2020 – 629747 - cPPP objetivo: Transferência 
de internos. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: Pa-
RAUAPEBAS Destino: MARABA Servidor (es): MAXWELL ANDERSON CAR-
loS SaNToS/THarlES alVES MiraNda Período: 11.08.2020 = diaria 
(s): 1 (uma) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659940
diÁria
Portaria Nº 2757/2020 – 619091 - crFM objetivo: Transferência de in-
terna fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: MaraBá des-
tino: aNaNiNdEUa Servidor (es): MariSa SiMÕES carValHEira – aG 
PriSioNal / UBiracY raMoS dE carValHo JUNior – aG PriSioNal / 
WELTON NUNES CARVALHO - MOTORISTA Período: 20 a 22.08.2020 = DIA-
ria (s): 2 1/2 (duas e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659934
diária
Portaria Nº 3536/2020 – 980607- ctMs objetivo: realizar cadas-
tro de visitante durante visita familiar Fundamento Legal: art. 145 
da Lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM destino: oriXiMiNá Servidor (es): NaTalia SEMira-
MiS SaNToS da coNcEiÇÃo – aG PriSioNal / lYZa MiEllE coElHo 
dE SoUSa – aSSiSTENTE Social / lUciaNa loBaTo GENTil SaMPaio 
– PSicoloGa. Período:  23 a 25.11.2020 = diaria (s): 2 1/2 (duas e 
meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659913
diÁria
Portaria Nº 3538/2020 – 800871 - ctMs objetivo: realizar cadastro 
de visitante durante visita familiar. fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: SaNTarÉM destino: oriXiMiNá Servidor (es): lYZa 
MiEllE coElHo dE SoUSa – aSSiSTENTE Social / lUciaNa loBaTo 
GENTil SaMPaio – PSicoloGa. Período: 14 a .16.09.2020 = diaria (s): 
2 1/2 (duas e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659914
diÁria
Portaria Nº 3539/2020 – 709140 - ctMs objetivo: conduzir interno para 
participar de audiência. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 ori-
gem: SaNTarÉM destino: ÓBidoS Servidor (es): Jairo da coSTa alVES 
– aG PriSioNal / clEaNdo SoUZa SilVa – aG PriSioNal / JoNaTaS aMa-
ral lEal – aG PriSioNal. Período: 15 a 17.09.2020 = diaria (s): 2 1/2 
(duas e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659918
diÁria
Portaria Nº 3540/2020 – 1045687 - crrsaL objetivo: Transferência 
de interno. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: Sa-
liNÓPoliS destino: BElÉM Servidor (es): lUiZ HENriQUE SaraiVa dE 
alENcar carValHo – aG PriSioNal / GilSoN GrEGÓrio da SilVa – 
aG PriSioNal Período: 21.11.2020 = diaria (s): 1/2 (meia) ordenador: 
JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659919
diÁria
Portaria Nº 3435/2020 – 1052938 - cPr objetivo: conduzir interno 
para audiência. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: rE-
dENÇÃo destino: BraSil NoVo - Pa Servidor (es): GilVaN MorEira dE 
oliVEira – aG PriSioNal / JarilSoN doS SaNToS liMa aG PriSioNal 
/ MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa – aG PriSioNal / JoEl fErNaN-
dES da SilVa JUNior - MoToriSTa Período: 0.12.2020 = diaria (s): 1 
(uma) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659980
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diÁria
Portaria Nº 3433/2020 – 755449 - ctMabt objetivo: condução 
de interno para consulta médica fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: aBaETETUBa destino: BElÉM Servidor (es): fraNciS-
co daS cHaGaS GoMES dE SoUSa – aG PriSioNal / dElcio JoÃo 
rodriGUES cardoSo JUNior – aG PriSioNal Período: 07.09.2020 = 
diaria (s): 1/2 (meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659971
diÁria
Portaria Nº 3434/2020 – 1049113 - ctMM objetivo: conduzir in-
terno para participar de audiência fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: MaraBá destino: roNdoN do Pará Servidor (es): da-
NiEl fariaS MarQUES – aG PriSioNal / JoSE fraNciSco fraNÇa oli-
VEIRA – AG PRISIONAL / MATEUS GOMES DA SILVA – AG PRISIONAL / WA-
lNEi dE NaZarÉ alVES dE araUJo - MoToriSTa Período:  16.12.2020 = 
diaria (s): 1 (uma) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659972
diÁria
Portaria Nº 3432/2020 – 1053068 - crrB objetivo: Transferência de 
internos. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: BraGaN-
Ça destino: SaNTa iZaBEl Servidor (es): JailToN BraZ da SilVa MElo 
– aG PriSioNal / NilToN carloS SErGio rEiS – aG PriSioNal / fraN-
ciSco MENdoNÇa dE frEiTaS – MoToriSTa / JoSE doS SaNToS fariaS 
– aG PriSioNal Período: 02.12.2020 = diaria (s): 1/2 (meia) ordena-
dor: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659966
diÁria
Portaria Nº 3431/2020 – 1068706 - cPr objetivo: conduzir interno para 
participar de audiência fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 ori-
gem: rEdENÇÃo destino: SÃo fEliX do XiNGU Servidor (es): rodriGo da 
SilVa lEiTE – aG PriSioNal / MaNoEl coSTa SilVa – aG PriSioNal / 
JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior – MoToriSTa / JoÃo PEdro diaS da 
SilVa rEiS – aG PriSioNal. Período: 03 a 05.11.2020 = diaria (s): 2 1/2 
(duas e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659963
diÁria
Portaria Nº 3545/2020 – 1003817 - crrBreVes objetivo: Transferên-
cia de internos fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: BrE-
VES destino: BElÉM Servidor (es): carloS alBErTo BarBoSa cUSTÓdio 
– aG PriSioNal / frEdEricK MacHado fariaS – aG PriSioNal / lEoNal-
do GUEdES dE frEiTaS – aG PriSioNal / lUciaNo MarTiNS liMa – aG 
PriSioNal / MaciEl cHaVES MEdEiroS – aG PriSioNal / rENaTo loU-
rEiro da SilVa – aG PriSioNal. Período: 04 a 05.12.2020 = diaria (s): 1 
1/2 (uma e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659961
diÁria
Portaria Nº 3535/2020 – 997920 - ctMM objetivo: apresentar in-
terno para participar em audiência. fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: SaNTarÉM destino: ÓBidoS Servidor (es): HErcUlES 
aGUiar liMa – aG PriSioNal / JoÃo JUNio dE SoUSa MoTa – aG Pri-
SioNal Período: 18 a 20.11.2020 = diaria (s): 2 1/2 (duas e meia) or-
denador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659998
diÁria
Portaria Nº 3537/2020 – 947113 - ctstM objetivo: apresentar in-
terno para participar de audiência. fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: SaNTarÉM destino: ÓBidoS Servidor (es): aNdErSoN 
PEiXoTo da coSTa – aG PriSioNal / JoSE Maria MoTa fErrEira – aG 
PriioNal Período: 18 a 20.11.2020 = diaria (s): 2 1/2 (duas e meia) or-
denador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 660001
diÁria
Portaria Nº 3547/2020 – 1042396 - crMV objetivo: Transferência de 
interno. fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: ViToria 
do XiNGU destino: ParaUaPEBaS Servidor (es): EliaS faBricio dE oli-
VEira PEdroSa – aG PriSioNal / ViTor SEBaSTiÃo doS SaNToS ro-
cHa – aG PriSioNal / diEMErSoN SilVa ViaNa – aG PriSioNal / ElGio 
MorEira BraNdÃo – aG PriSioNal Período: 12 a 14.12.2020 = diaria 
(s): 2 1/2 (duas e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659994
diÁria
Portaria Nº 3548/2020 – 882202 - crMV objetivo: Transferência de 
internos fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94 origem: ViToria 
do XiNGU destino: MariTUBa Servidor (es): faBricio doS SaNToS – 
aG PriSioNal / darTaGNaN araUJo dE liMa – aG PriSioNal / MEl-
QUESEdEQUE dUarTE dE BriTo – aG PriSioNal / fraNciSco Marci-
lio dE SoUZa liMa SalES. Período: 30/10 a 01.11.2020 = diaria (s): 1 
1/2 (uma e meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659992
diÁria
Portaria Nº 3436/2020 – 1055765 - crrcaP objetivo: conduzir 
interno para avaliação psiquiátrica fundamento legal: arT. 145 da lEi 
5.810/94 origem: caPaNEMa destino: BElÉM Servidor (es): MarTHUS 
STaliN alVES SoUSa – aG PriSioNal / MacElo SoUSa carNEiro aG 
PriSioNal / JoSE dE oliVEira E SilVa – MoToriSTa / cHarlES aNdra-
dE SEVEriNo – aG PriSioNal Período: 11.12.2020 = diaria (s): 1/2 
(meia) ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 659988

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 195 de 21 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 74205, de 14.05.2021,
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, ao servidor daGoBErTo fariaS da coSTa, matrícula nº 
5093953-2, ocupante do cargo de Auxiliar de Fotografia, 03 (três) dias 
de licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 03.04.2021 a 
05.04.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
ii- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a contar de 03.04.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 21 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 660197
Portaria Nº 193 de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico nº 74206, de 14.05.2021,
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, ao servidor fraNciSco carloS BaSToS fraNco, matrícu-
la nº 30910-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 30 (trinta) 
dias de licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 26.04.2021 
a 25.05.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 660193
Portaria Nº 191 de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 74204, de 14.05.2021,
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, ao servidor alEX alMEida doS SaNToS, matrícula nº 
80845881-1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, 15 (quinze) dias 
de licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 22.04.2021 a 
06.05.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
ii- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 22.04.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 660174
Portaria Nº 192 de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 74207, de 14.05.2021,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, à servidora riTa do Socorro BarBoSa da SilVa, matrícula 
nº 5117062/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 30 (trinta) 
dias de licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMÍlia, no perí-
odo de 03.05.2021 a 01.06.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 660183

diÁria
.

Portaria Nº. 198 de 25 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Processo de nº. 
2021/551658-dPaT, de 24/05/2021,
rESolVE:
aUToriZar, a concessão de 01 e 1/2 (Uma e meia) diárias ao servidor 
NElSoN lUiS carValHo dE oliVEira, matricula nº. 57190169/ 2, cPf: 
319.705.402-49, ocupante do cargo de dirETor dE ProJEToS/dPaT, para 
o município de cacHoEira do arari/Pa, no período de 27 a 28.05.2021, 
a fim de realizar visita técnica ao Museu do Marajó, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 25 de Maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 660314
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato 
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00460
Processo Nº 2021/443126
Valor: r$ 1.221,80 (mil e duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos). 
daTa da EMiSSÃo: 19/05/2021
oBJETo: aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica, centrífuga, monofásica, potência 1/4cv.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 7590 / fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) / Natureza da despesa: 449052 – EQUiPaMENTo E 
MaTErial PErMaNENTE / PTrES: 157590 / Pi: 1030007590E / fUNcioNal 
ProGraMáTica: 13.391.1503-7590
SErVidor iNdicado coMo fiScal: lEaNdro JoSÉ MoNTEiro riBEiro
coNTraTada: MM alVarENGa coMÉrcioS E SErViÇoS – ME, cNPJ 
01.219.642/0001-49.
ENdErEÇo:  avenida conselheiro furtado, 638, canudos, cEP 66.070-410. 
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato 
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00425
ProcESSo Nº 2021/287676
Valor: r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
daTa da EMiSSÃo: 14/05/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada no serviço de atualização 
orçamentária dos serviços pretendidos para requalificação do Cemitério da Soledade.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 7590 / fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) / Natureza da despesa: 449051 – oBraS E 
iNSTalaÇÕES / PTrES: 157590 / Pi: 103rEQPaQSl / aÇÃo: 267508 / 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590
SErVidor iNdicado coMo fiScal: JoSÉ HEldEr MorEira cÂNdido
coNTraTada: JSS coNSUlToria E aSSESSoria EM GESTÃo, cNPJ 
33036066-0001/90.
ENdErEÇo:  rua Epitácio Pessoa, 174, Guamá, cEP 66.075-210.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 660386
Lista de cLassiFicados Para o ProGraMa de QUaLiFicaÇÃo 
tÉcNica do MUseU do MaraJÓ
Hitalo Christoffer Alamar Melo
lídia Barbosa dos Santos
analú Batista dos Santos
david ferreira da Silva
Paulo da Gama câmara
 anderson leal alves
lorena de frança lopes da Paixão
Johnatan Batista da assunção 
diego Bragança de Moura 
José lino dos Santos  ramos 
a segunda etapa da seleção de bolsistas para o Museu do Marajó aconteceu 
entre os dias 20 e 21 de maio, no prédio da câmara Municipal. Uma equipe 
de três avaliadores formada por técnicos da SEcUlT que atuam junto ao 
Sistema integrado de Museus – Emanoel de oliveira Junior, coordenador 
de documentação e Pesquisa, cássia Santos da rosa, diretora do Museu do 
estado do Pará e anselmo Paes, diretor do Museu do círio -, entrevistaram 
57 candidatos de um total de 63 habilitados (6 faltaram). 
dos dez candidatos aprovados, todos residentes no município de cachoeira 
do arari, três são mulheres, sendo uma quilombola. 
a média de idade dos candidatos selecionados varia dos 19 aos 64 anos, 
sendo que a maioria, 70%, tem idade superior a 30 anos.  a predominância 
desta faixa etária, dos 30 aos 64 anos, confirma um dado recorrente na 
fala de boa parte dos candidatos entrevistados: as oportunidades de 
qualificação profissional, em especial aquelas voltadas para o público mais 
jovem da área, ainda são poucas. 

Protocolo: 660387

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

errata
.

errata do ProtocoLo doe: 659727 Publicado no d.o.e. N° 
34.594 em 25/05/2021
onde se lê: TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 011/2021
Leia-se: TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 012/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 659827

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/2021
Pae: 2021/528826
objeto: ProJETo “MESclaNdo arTE diGiTal”, no qual os artistas: SaMY 
loUriNHo; cHYco SallES; HUGor SaNToS; TEddY MarKS; BaNda 
TroPa do forrÓ; BaNda laMaZoN; BaNda BaTidÃo; dUPla HENri-
QUE 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 26 de Maio de 
2021, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 67/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMG00106; 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$ 100.000,00
data: 25/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 013/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 25/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 660156

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº296 de 18 de Maio de 2021
dispõe sobre a nomeação dos servidores para Gestor e co-Gestor do Pro-
cesso administrativo Eletrônico (PaE) no âmbito da Secretaria de Estado 
de comunicação, encarregada de realizar a implementação do (PaE).
a Secretária de Estado de comunicação em Exercício, na constância do seu 
mandato e das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental publicado no doE nº 34.375 de 16 de outubro de 2020 e de acordo 
com a lei Estadual nº 7.056, de 19 de novembro de 2007;
coNSidEraNdo os artigos 1º e 21º da lei federal nº 8.159, de 08 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados e dá outras providências;
coNSidEraNdo o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação;
rESolVE:
art. 1º - revogar a Portaria nº 166 de 12 de março de 2020, publicada no 
doE nº 34.142 no dia 16 de Março de 2020.
art. 2º NoMEar o Gestor e co-Gestor do Processo administrativo Ele-
trônico (PaE), no âmbito desta Secretaria de Estado de comunicação, 
os seguintes servidores:
1- Paulo andré lima cavalcante, matrícula funcional nº 5888293/6, Gestor Setorial do PaE;
2– Elcimara Magalhães lima, matrícula funcional nº 5948724/3, co-Gestor Setorial do PaE;
art. 3º - compete ao Gestor Setorial do PaE:
i - resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servidores sobre o 
uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbalmente ou por escrito;
ii - determinar a realização de diligências junto a Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração (SEPlad), na qualidade de órgão gerencia-
dor do PaE, necessárias ao bom andamento dos trabalhos do Sistema PaE;
iii - Praticar os demais atos necessários ao bom andamento de 
implementação do Sistema PaE.
art. 4º - São atribuições do co-Gestor Setorial do PaE:
i - Substituir o Gestor Setorial do PaE, quando este estiver impossibilitado 
de exercer suas atribuições;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas atribuições;
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 659843

diÁria
.

Portaria nº 325 de 21 de Maio de 2021.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/549079/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que 
irá se deslocar para o município de oriximiná no período de 23 a 25 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: José carlos Tavares dos Santos
cPf: 259.546.792-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 659845
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Portaria nº 326 de 21 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/525110/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a necessidade de 
permanecer de 18 à 19/05/2021 no município de afuá, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 659856
Portaria nº 324 de 21 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/549026/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de oriximiná no período de 23 a 25 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 659842
Portaria nº 323 de 21 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/549127/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de oriximiná no período de 23 a 25 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno Bezerra cecim
MaTricUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 659839

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria
.

Portaria N.º 170/2020, de 24 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofício Nº 49/2021 GaB/fUNTElPa, de 18 de maio
de 2021, contido nos autos do Processo nº 2021/532668, de 18 de maio de 2021;
r E S o l V E:
i – EXoNErar a Sra. daNiEla liNS alfaro GodiNHo, matricula
5957032/1, que atualmente ocupa o cargo em comissão de Gerente, e a
Sra. aNa carla SilVa frEiTaS, matricula 57234739/3, que atualmente
ocupa do cargo em comissão de chefe de Gabinete.
ii – NoMEar o Sra. daNiEla liNS alfaro GodiNHo, matricula
5957032/1, para exercer o cargo em comissão de chefe de Gabinete e Sra.
aNa carla SilVa frEiTaS, matricula 57234739/3, para exercer o cargo
em comissão de Gerente.
ii – os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/06/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 659889

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 169/2021, de 24 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de Ja-
neiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº º 09/2021–
coNUi/fUNTElPa, de 20/05/2021, contido nos autos do Processo nº
2021/542148, de 20/05/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar TElMa BraGa MoUrao, matricula 57191634/1, ocupante do 
cargo de aSSiSTENTE TEcNico adMiNiSTraTiVo para exercer as ativida-

des de agente Público de controle interno – aPc da funtelpa, junto a audi-
toria Geral do Estado (aGE), em substituição ao Sr. lUiS oTáVio PacHEco 
BorGES, matricula 73504088/1, designado pela Portaria 082/2014, face o 
seu desligamento ocorrido em 11/01/2021, desta fundação.
i – Esta Portaria retroagirá a partir de 20/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 659736

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 676/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 272/2021-GaB/SiNd de 04 de março de 2021, publicada no 
doE n° 34.509 de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 24 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. Nº677/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 01/2021-GaB/SiNd, de 24/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, instaurada nos ter-
mos da Portaria nº 16/2020-GaB/SiNd de 22/07/2020, publicada no doE, 
edição nº 34.290 de 23/07/2020, prorrogada pela Portaria nº 16/2021-GaB/
SiNd de 06/10/2021, publicada no doE, edição nº 34.364 de 07/10/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 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. Nº678/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 03/2021-GaB/SiNd, de 
25/05/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância investiga-
tória, instaurada nos termos da Portaria nº 46/2020-GaB/SiNd de 
27/11/2020, publicada no doE, edição nº 34.421 de 30/11/2020, 
prorrogada pela Portaria nº 258/2021-GaB/SiNd de 02/03/2021, pu-
blicada no doE, edição nº 34.505 de 03/03/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da 
lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 
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
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Portaria de redes. Nº679/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 04/2021-GaB/SiNd, de 24/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, instaurada nos ter-
mos da Portaria nº 47/2020-GaB/SiNd de 27/11/2020, publicada no doE, 
edição nº 34.421 de 30/11/2020, prorrogada pela Portaria nº 107/2021-GaB/
SiNd de 27/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.473 de 29/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da 
lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 
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

Protocolo: 660185
Portaria de Prorr. Nº664/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da Portaria nº 274/2021-GaB/Pad de 04 de março de 2021, 
publicada no doE n° 34.509 de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 624/2021-NdE, de 24 de 
maio de 2021, da lavra da Presidente da comissão em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
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 – ProrroGar, 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 665/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 17/2021-NdE/SEdUc, de 
21/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 138/2017-GaB/Pad de 17/02/2017, publicada 
no doE n° 33.318 de 20/02/2017, prorrogado pela Portaria nº 208/2017-GaB/
Pad de 20/04/2017, publicada no doE nº 33.361 de 26/04/2017, 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 666/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 656/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 159/2018-GaB/Pad de 08/06/2018, publicada 
no doE n° 33.634 de 11/06/2018, prorrogado pela Portaria nº 331/2018-GaB/
Pad de 18/12/2018, publicada no doE nº 33.768 de 27/12/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 667/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 
21/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 342/2018-GaB/Pad de 22/11/2018, publicada 
no doE n° 33.745 de 23/11/2018, prorrogado pela Portaria nº 96/2019-GaB/
Pad de 08/04/2019, publicada no doE nº 33.847 de 09/04/2019, 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 668/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 647/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 54/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, publi-
cada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela Portaria nº 10/2021-
GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, re-
querendo 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 669/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 649/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 130/2020-GaB/Pad de 28/09/2020, publicada 
no doE n° 34.358 de 29/09/2020, prorrogado pela Portaria nº 13/2021-GaB/
Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
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
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Portaria de redes. Nº 670/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 651/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 175/2020-GaB/Pad de 24/11/2020, publicada 
no doE n° 34.421 de 30/11/2020, prorrogado pela Portaria nº 16/2021-GaB/
Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
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 671/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 653/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 182/2020-GaB/Pad de 30/11/2020, publicada 
no doE n° 34.422 de 01/12/2020, prorrogado pela Portaria nº 395/2021-GaB/
Pad de 08/04/2021, publicada no doE nº 34.546 de 09/04/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 672/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 655/2021-GaB/Pad de 24/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor MoiSES BraGa do NaSciMENTo, Mat. nº 
57225430-2, designado pela Portaria de Substituição nº 202/2018, de 
04/12/2018, publicada no doE nº 33.755 de 07/12/2018, pela servidora 
rEJaNE MarÍlia Sá dE oliVEira, Mat. nº 57208584-1, na qualidade de 
Presidente, para compor o Pad-159/2018;
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 673/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 01/2021-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 TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Portaria de Substituição nº 
242/2019, de 18/09/2019, publicada no doE nº 33.986 de 19/09/2019, 
pela servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qua-
lidade de membro, para compor o Pad-177/2018;
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 674/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 01/2021-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 TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Portaria de Substituição nº 
28/2020, de 11/02/2020, publicada no doE nº 34.117 de 12/02/2020, 
pela servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qua-
lidade de membro, para compor o Pad-324/2018;
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 675/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 01/2021-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 TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Portaria de Substituição nº 
240/2019, de 17/09/2019, publicada no doE nº 33.985 de 18/09/2019, 
pela servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qua-
lidade de membro, para compor o Pad-342/2018;
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: 660110
Portaria de redes. Nº 680/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 660/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da Portaria nº 75/2019-GaB/Pad de 29/05/2019, publicada no doE n° 
33.888 de 04/06/2019, prorrogado pela Portaria nº 184/2019-GaB/Pad 
de 23/08/2019, publicada no doE nº 33.961 de 26/08/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, 
o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de 
que trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº681/2021-GaB/Pad. Belém,25 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 648/2021-NdE/SEdUc, de 
24/04/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da Portaria nº Portaria nº 55/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, publicada no 
doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela Portaria nº 11/2021-GaB/
Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, reque-
rendo 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
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Portaria de redes. Nº682/2021-GaB/Pad. Belém,25 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 646/2021-NdE/SEdUc, de 
24/04/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da Portaria nº Portaria nº 53/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, publicada no 
doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela Portaria nº 09/2021-GaB/
Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 13/01/2021, reque-
rendo 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. Nº683/2021-GaB/Pad. Belém,25 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 632/2021-NdE/SEdUc, de 
24/04/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da Portaria nº Portaria nº 417/2018-GaB/Pad de 30/11/2018, publicada 
no doE n° 33.751 de 03/12/2018, prorrogado pela Portaria nº 66/2019-
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. Nº684/2021-GaB/Pad. Belém,25 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 631/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da Portaria nº Portaria nº 205/2018-GaB/Pad de 02/08/2018, publicada 
no doE n° 33.675 de 08/08/2018, prorrogado pela Portaria nº 267/2018-
GaB/Pad de 17/10/2018, publicada no doE nº 33.722 de 18/10/2018, 
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 Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, 
o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de 
que trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº685/2021-GaB/Pad. Belém,25 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 630/2021-NdE/SEdUc, de 
24/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da Portaria nº Portaria nº 157/2018-GaB/Pad de 07/06/2018, publicada 
no doE n° 33.634 de 11/06/2018, prorrogado pela Portaria nº 211/2018-
GaB/Pad de 14/08/2018, publicada no doE nº 33.681 de 17/08/2018, 
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 deF. datiVo Nº 686/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 582/2021, datado em 24/05/2021, 
lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado pela Portaria nº 304/2017-
GaB/Pad, de 01/06/2017, publicada no doE nº 33.387 de 02/06/2017;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Maria JoSÉ SilVa do NaSciMENTo, Mat. nº 
5090580-4, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo da servido-
ra A.M.V.F., matrícula nº 668397-2, já devidamente qualificadA nos autos 
do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da 
comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº687/2021-GaB/Pad. Belém, 25 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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar através da Portaria nº 191/2021-GaB/Pad de 17 de fevereiro de 
2021, publicada no doE n° 34.495 de 18 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 659/2021-NdE, de 24 de 
maio de 2021, da lavra da Presidente da comissão em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
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 – ProrroGar, 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. Nº688/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 612/2021-GaB/SiNd, de 20/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Processual, instaurada nos termos 
da Portaria nº 46/2019-GaB/SiNd de 19/09/2019, publicada no doE, edição 
nº 33.978 de 12/09/2019, prorrogada pela Portaria nº 48/2019-GaB/SiNd de 
23/10/2019, publicada no doE, edição nº 34.018 de 24/10/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da 
lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 
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. Nº689/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 613/2021-GaB/SiNd, de 20/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Processual, instaurada nos termos 
da Portaria nº 38/2020-GaB/SiNd de 03/09/2020, publicada no doE, edição 
nº 34.340 de 10/09/2020, prorrogada pela Portaria nº 32/2021-GaB/SiNd de 
14/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
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r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 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. Nº690/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 605/2021-GaB/SiNd, de 20/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Processual, instaurada nos termos 
da Portaria nº 32/2018-GaB/SiNd de 13/04/2018, publicada no doE, edição 
nº 33.598 de 14/04/2018, prorrogada pela Portaria nº 52/2018-GaB/SiNd de 
15/06/2018, publicada no doE, edição nº 33.639 de 18/06/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 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. Nº691/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 604/2021-GaB/SiNd, de 20/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Processual, instaurada nos termos 
da Portaria nº 168/2017-GaB/SiNd de 08/11/2017, publicada no doE, edição 
nº 33.495 de 10/11/2017, prorrogada pela Portaria nº 01/2018-GaB/SiNd de 
02/01/2018, publicada no doE, edição nº 33.529 de 03/01/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 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. Nº692/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 Memo. nº 03/2021-GaB/SiNd, de 
24/05/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância investiga-
tória, instaurada nos termos da Portaria nº 48/2020-GaB/SiNd de 
27/11/2020, publicada no doE, edição nº 34.434 de 14/12/2020, 
prorrogada pela Portaria nº 108/2021-GaB/SiNd de 27/01/2021, pu-
blicada no doE, edição nº 34.473 de 28/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 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 Prorr. Nº 693/2021-GaB/siNd. Belém, 25 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 293/2021-GaB/SiNd de 12 de março de 2021, publicada no 
doE n° 34.517 de 15 de março de 2021;

coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 24 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 
Estadual 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

Protocolo: 660219

LiceNÇa Para cUrso
.

caNceLar  LiceNÇa cUrso /ccVs
Portaria 003904-2021-saGeP de 24/05/2021
caNcElar , a ParTir dE 07/02/2021, a Portaria Nº 00727/2019 dE 
14/02/2019 , QUE aUToriZoU Joao aMaro fErrEira NETo, MaTricUla 
Nº 55585818-2, ProfESSor claSSE ii, loTado(a)  No(a) dirEToria 
dE ENSiNo , No MUNiciPio dE BElEM , a ParTiciPar do cUrSo dE 
doUTorado acadÊMico do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdU-
caÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTica , UNiVErSidadE fEdEral do Pará.

Protocolo: 660310
caNceLar LiceNÇa cUrso/ ccVs
Portaria Nº 003903/2021- saGeP de 24/05/2021
caNcElar, a ParTir dE 13/05/2021, a Portaria Nº 001817/2021 dE 
15/04/2021, QUE aUToriZoU lUciaNa PaUla SaNToS, MaTricUla 
Nº 55585620-3, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) diViSÃo 
dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElEM, a 
ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM ciÊNciaS da liNGUaGEM, 
Na UNiVErSidadE dE NoVa liSBoa.

Protocolo: 660338
caNceLar LiceNÇa cUrso
Portaria Nº 003868/2021- saGeP de 24/05/2021
caNcElar, a ParTir dE 26/05/2021, a Portaria Nº 007196-2018 dE 
25/06/2018, QUE aUToriZoU roNEi dE liMa BrElaZ, MaTrÍcUla Nº 
54181176-1, ProfESSor claSSE i, loTado(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E 
ENQUadraMENTo , No MUNicÍPio dE BElEM, a ParTiciPar do cUrSo dE 
doUTorado do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo SociEdadE, NaTUrEZa 
E dESENVolViMENTo, Na UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Para.

Protocolo: 660298
caNceLar LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria 003905-2021-saGeP de 24/05/2021
caNcElar, a ParTir dE 10/05/2021, a Portaria Nº 0010214/2019 dE 
04/10/2019, QUE aUToriZoU aNToNia EUrENicE rodriGUES SilVa, 
MaTricUla Nº 5845122-2, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) di-
ViSÃo dE lEGiSlaÇÃo dE ENQUadraMENTo, No MiNicÍPio dE BElEM, 
a ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado acadÊMico EM ciÊNciaS da 
SociEdadE, Na UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará.

Protocolo: 660347
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso /ccVs
Portaria 002318/2021-saGeP de 29/04/2021
coNcEdE licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM EN-
SiNo daS ciÊNciaS do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo da UNiVErSi-
dadE fEdEral rUral dE PErNaMBUco , No PErÍodo dE 15/03/2021 a 
14/03/2023, a(o) aNToNio dENilSoN lEaNdro da SilVa , MaTricUla 
Nº 57216598-3 , ProfESSor claSSE i , loTado(a) No(a) EE PadrE 
MariNo coNTTi (SEdE), No MUNÍciPio dE MaE do rio.

Protocolo: 660035

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 65 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 14/05/2021 os servidores Vera lucia Nasci-
mento lobato, matrícula n.º 5837995/2, cPf n.º 169.376.002-91, e alessan-
dra dias abreu, matrícula n.º 57203649/1, cPf n.º 522.819.222-00, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de lo-
cação n.º 034/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funcionamento 
do Sistema Modular de Ensino- SoME na localidade Vila cardoso- abaetetuba.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660294
Portaria N.º 66 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/05/2021, a Portaria n.º 100/2019 de 
19/09/2019, que designou os servidores Edemirson otavio de Sou-
za, matrícula n.º 0184853/1, e Elias Barreiros Beltra, matrícula 
n.º 5294746/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
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suplente do contrato de locação n.º 087/2019.
art. 2º - designar, a contar de 01/05/2021 os servidores Valfredo Pinto 
franco, matrícula n.º 57234531/1, cPf n.º 701.299.402-91, e rodrigo 
Neto lobato, matrícula n.º 57218341/1, cPf n.º 989.734.362-87, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 087/2019, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEM Maria câmara Paes.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660297
Portaria N.º 64 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 03/05/2021, a Portaria n.º 004/2020 de 
17/01/2020, que designou os servidores Paulo reginaldo de Paiva, ma-
trícula n.º 587567/1, e Maria do Socorro Moreira da luz, matrícula 
n.º 557080/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e suplen-
te do contrato de locação n.º 026/2016.
art. 2º - designar, a contar de 03/05/2021 os servidores Josyane rober-
ta chumber cordeiro, matrícula n.º 57213602/1, cPf n.º 710.567.852-
68, e Maria do Socorro Moreira da luz, matrícula n.º 557080/1, cPf n.º 
261.765.212-20, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 026/2016, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento do Sistema Modular de Ensino- SoME na 
localidade Vila cardoso- Mãe do rio.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660289
Portaria N.º 70 - sale, de 25 de Maio de 2021
a Secretária adjunta de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 03 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial N.º 33.772 (pag. 05), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º – designar, a contar de 01.05.2021 os servidores Edgar augusto 
lima da cruz, matrícula n.º 54180614/2, cPf n.º 597.740.612-68, e Jose 
rondinelle lima coelho, matrícula n.º 57198426/2, cPf n.º 857.248.152-
49, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do con-
trato de locação n.º 042/2019.
art. 2º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 01.05.2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660281
Portaria N.º 63 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/05/2021, a Portaria n.º 009870/2017 de 
31/08/2017, que designou os servidores luciana ferreira Souza, matrí-
cula n.º 57209270/1, e Maria das Graças capistrano da costa, matrícula 
n.º 291714/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e suplen-
te do contrato de locação n.º 11/2014.
art. 2º - designar, a contar de 01/05/2021 os servidores luciana ferrei-
ra Souza, matrícula n.º 57209270/1, cPf n.º 640.610.192-87, e Marcelo 
dos Santos Gonçalves, matrícula n.º 5775230/2, cPf n.º 607.744.872-91, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 11/2014, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEf XV de outubro.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660275
Portaria N.º 61 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 20/04/2021 os servidores Maria das Graças 
lima, matrícula n.º 6027547/2, cPf n.º 132.420.162-20, e Valdemir Panto-
ja cardoso, matrícula n.º 57196944/1, cPf n.º 631.749.362-68, para atua-
rem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de locação 
n.º 033/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funcionamento do Siste-
ma Modular de Ensino- SoME, localizado na Vila olho d’água- Moju.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660270
Portaria N.º 62 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 20/04/2021 os servidores Maria das Graças 
lima, matrícula n.º 6027547/2, cPf n.º 132.420.162-20, e Valdemir Panto-
ja cardoso, matrícula n.º 57196944/1, cPf n.º 631.749.362-68, para atua-
rem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de locação 

n.º 025/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funcionamento do Siste-
ma Modular de Ensino- SoME, localizado na Vila Príncipe da Paz- Moju.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660272
Portaria N.º 59 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 04/01/2021 os servidores Manoel carlos 
Guimarães da Silva, matrícula n.º 6330886/2, cPf n.º 329.736.912-49, 
e Naide cunha lima, matrícula n.º 57208299/1, cPf n.º 516.966.902-00, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 092/2020, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEM São francisco Xavier- abaetetuba.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660263
Portaria N.º 60 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 04/05/2021 os servidores Vera lucia Nasci-
mento lobato, matrícula n.º 5837995/2, cPf n.º 169.376.002-91, e ales-
sandra dias abreu, matrícula n.º 57203649/1, cPf n.º 522.819.222-00, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 002/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funcio-
namento do Sistema Modular de Ensino- SoME, localizado no rio Xingu- 
Moju.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660268
Portaria N.º 69 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/04/2021, a Portaria n.º 134/2020 de 
07/07/2020, que designou os servidores Maria luiza Seabra de Mo-
raes, matrícula n.º 5619998/1, e arcelino dos reis e Silva, matrícula 
n.º 54189126/2, para atuarem respectivamente como fiscais titular e su-
plente do contrato de locação n.º 025/2010.
art. 2º - designar, a contar de 01/04/2021 os servidores Maria luiza Se-
abra de Moraes, matrícula n.º 5619998/1, cPf n.º 267.215.542-91, e Eli-
zete Barbosa rodrigues, matrícula n.º 537063/1, cPf n.º 207.714.282-00, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 025/2015, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EE Bento XV- Belém.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660303
Portaria N.º 67 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/01/2021, a Portaria n.º 113/2019 de 
27/09/2019, que designou os servidores Erika de Nazare coelho Mo-
reira, matrícula n.º 57196071/2, e isael Sales da Silva, matrícula 
n.º 57210720/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e su-
plente do contrato de locação n.º 018/2014.
art. 2º - designar, a contar de 01/01/2021 os servidores Suellen de Souza 
Guimarães, matrícula n.º 57214624/1, cPf n.º 862.817.802-30, e isael 
Sales da Silva matrícula n.º 57210720/1, cPf n.º 809.008.872-49, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 018/2014, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEf Pastor ananias- capanema.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660299
Portaria N.º 68 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/04/2021, a Portaria n.º 125/2020 de 
23/06/2020, que designou os servidores arcelino dos reis e Silva Ju-
nior, matrícula n.º 54189126/2, e Valdecir de lima rodrigues, matrícula 
n.º 57205361/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e su-
plente do contrato de locação n.º 005/2015.
art. 2º - designar, a contar de 01/04/2021 os servidores Elizete Barbosa 
rodrigues, matrícula n.º 537063/1, cPf n.º 207.714.282-00, e Maria luiza 
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Seabra de Moraes matrícula n.º 5619998/1, cPf n.º 267.215.542-91, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 005/2015, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EE lar de Maria- Belém
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660301
Portaria N.º 57 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no art. 67 da lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 01/02/2021 os servidores Gecilene cardoso 
do rego, matrícula n.º 5494249/2, cPf n.º 393.752.502-53, e Edinaldo cos-
ta da Silva, matrícula n.º 57198604/2, cPf n.º 393.608.492-00, para atua-
rem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de locação 
n.º 003/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funcionamento do Siste-
ma Modular de Ensino- SoME, situado na localidade Vila arauai- Moju.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660261
Portaria N.º 58 - sale, de 21 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 31/03/2021 os servidores renata de Pina 
Braga, matrícula n.º 57219192/2, cPf n.º 598.941.302-59, e dielen 
Priscila Santos da ressurreição, matrícula n.º 57203008/2, cPf n.º 
850.255.422-00, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 008/2021, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da 12ª UrE-iTaiTUBa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 660262

errata
.

errata da Publicação Protocolo nº 651201
ato: coNTraTo No 051/2021-caPiTÃo PoÇo
onde se lê: Nome: aNToNio MiZaEl roMao doS SaNToS
Leia-se: Nome: aNToNio MiZaEl roMao doS SaNToS TEMBE
Publicado no doE: 34.571 de 03/05/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao
Errata da Publicação Protocolo nº 653409
ato: coNTraTo No 058/2021-SaNTo aNTÔNio do TaUá
onde se lê: Nome: JaNiaNa dE SoUZa SoUZa
Leia-se: Nome: JaNaiNa dE SoUZa SoUZa
Publicado no doE: 34.576 de 07/05/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao
Errata da Publicação Protocolo nº 653409
ato: coNTraTo No 059/2021-SaNTo aNTÔNio do TaUá
onde se lê: Nome: ElliVElToN dE carValHo cUNHa
Leia-se: Nome: ElliVElToN dE carValHo da cUNHa
Publicado no doE: 34.576 de 07/05/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 660094
errata da Portaria Nº 380/2021-GaB/Pad, 30/03/2021, Publi-
cado no doe edição nº 34.537 de 31/03/2021.
oNde se LÊ:
M.G.c.S., matrícula nº 5722551-1
Leia-se:
M.G.c.S., matrícula nº 57220551-1

Protocolo: 660121

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48041/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para acompanhar o aluno/atleta que irá 
representar o Pará em competições nacionais e internacionais educacionais 
na cidade de Bragança Paulista - São Paulo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 21/05/2021 - 23/05/2021 Nº diárias: 2
Sao PaUlo / BElEM / 23/05/2021 - 23/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia dE MoraES NEVES
MaTrÍcUla: 80845152 cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:coordENador / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659793

Portaria de diarias No. 47963/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 21/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoEl SErGio dE oliVEira
MaTrÍcUla: 472212 cPf: 11837209200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659799
Portaria de diarias No. 48016/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da ouvidoria 
que irão instruir Pad nº 253/2019 e Pad nº 43/2020, em Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944 cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659796
Portaria de diarias No. 47962/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 21/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 5183030 cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659780
Portaria de diarias No. 47967/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 21/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587 cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659785
Portaria de diarias No. 47970/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitários e arquitetonico 
para reforma e ampliação da EEEfM onésima Pereira, em Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SaNTarEM 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM BElEM 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiZ flaVio da SilVa SaNTiaGo
cPf: 58760350253
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659772
Portaria de diarias No. 47938/2021
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção da escola da ETPP de Tomé açu.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
ToME-acU / BElEM / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106 cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659835
Portaria de diarias No. 47999/2021
oBJETiVo: rEaliZar ViaGEM Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS 
MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EEEfM alBErTiNa BarrEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 07/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 11/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MaTrÍcUla: 57196431 cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659825
Portaria de diarias No. 47994/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Para aTENdEr a dEMaN-
da da EEEfM dEPUTado NiciaS riBEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY
MaTrÍcUla: 183580 cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo: aG. dE Portaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659831
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Portaria de diarias No. 48001/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana, EEEM acy de Jesus de Barros, EEEM Plinio Pinheiro e vistoria 
do imóvel alugado para a EEEM Gaspar Viana (Marabá).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250 cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659815
Portaria de diarias No. 47913/2021
oBJETiVo: Entrega de material de apoio e dos carto?s de alimentação dos 
alunos do ensino médio das escolasa jurisdicionadas a 13ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / GUrUPa / 31/05/2021 - 02/06/2021 Nº diárias: 2
GUrUPa / BrEVES / 02/06/2021 - 02/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliZiEl alVES MElo
MaTrÍcUla: 57209342 cPf: 66446945272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659819
Portaria de diarias No. 48023/2021
oBJETiVo: assessoramento técnico-pedagógico para tratar sobre escola 
cívico-militar no município de Paragominas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / BElEM / 26/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453 cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659821
Portaria de diarias No. 47910/2021
oBJETiVo: Entrega de material de apoio e dos carto?s de alimentação dos 
alunos do ensino médio das escolasa jurisdicionadas a 13ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / cUrraliNHo / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
cUrraliNHo / BrEVES / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo NETo loBaTo
MaTrÍcUla: 57218341 cPf: 98973436287
carGo/fUNÇÃo: aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659860
Portaria de diarias No. 48030/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras de reforma nas EEEfM Tauriano Gil (Vigia) , EE-
EfM Magalhães Barta (colares) e EEEfM Marieta Emmi (Santa izabel do Pará) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM ViGia 07/06/2021 - 07/06/2021 Nº diárias: 0
ViGia colarES 07/06/2021 - 08/06/2021 Nº diárias: 1
colarES SaNTa iSaBEl do Para 08/06/2021 - 09/06/2021 Nº diárias: 1
SaNTa iSaBEl do Para BElEM 09/06/2021 - 09/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Nadia doS SaNToS MoKdci cPf: 40076601234
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659855
Portaria de diarias No. 48021/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para realizar entrega de materiais para 
atender a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugura-
da no Município de Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 21/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 57216813 cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659844
Portaria de diarias No. 47866/2021
oBJETiVo: fiscalização de contratos e levantamento de demandas de tec-
nologia junto as unidades escolares no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: THaiSSa rodriGUES GEMaQUE
MaTrÍcUla: 5896630 cPf: 77723791291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659851
Portaria de diarias No. 47909/2021
oBJETiVo: Entrega de material de apoio e dos carto?s de alimentação dos 
alunos do ensino médio das escolasa jurisdicionadas a 13ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / cUrraliNHo / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
cUrraliNHo / BrEVES / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi

MaTrÍcUla: 57210357 cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659862
Portaria de diarias No. 47976/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para valiação de bens inservíveis para 
desfazimento e inventário das UrES, realizar tombamento do Programa 
dinheiro direito na Escola (PddE 2019/2020) , tombamento dos bens pa-
trimoniais dos diversos materiais permanentes entregues por esta SEdUc 
e realizar atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaGalHaES BaraTa / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / MaracaNa / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109 cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659867
Portaria de diarias No. 47867/2021
oBJETiVo: fiscalização de contratos e levantamento de demandas de tec-
nologia junto as unidades escolares no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aGNaldo doS SaNToS SaNToS
MaTrÍcUla: 57211176 cPf: 66806283268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659873
Portaria de diarias No. 47973/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaGalHaES BaraTa / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / MaracaNa / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921 cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659879
Portaria de diarias No. 47865/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para aValiar ESTrUTUra fÍSica NE-
cESSária a iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNT. 
ffN forNaZari NaS EScolaS ESTadUaiS da 22ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaPUcaia / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
SaPUcaia / rio Maria / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
rio Maria / XiNGUara / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BaNNacH / 26/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 0
BaNNacH / aGUa aZUl do NorTE / 26/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 0
aGUa aZUl do NorTE / oUrilaNdia do NorTE / 26/05/2021 - 
27/05/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / TUcUMa / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0
TUcUMa / Sao fEliX do XiNGU / 27/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 1
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra
MaTrÍcUla: 5903479 cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659932
Portaria de diarias No. 48017/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para acompanhar a aluna/atleta que irá 
representar o estado do Pará nas olimpíada Mundial Escolar, em Brasilia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 19/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 6
BraSilia / BElEM / 25/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSa Maria raYol rEiS
MaTrÍcUla: 5787947 cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659947
Portaria de diarias No. 47966/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que 
irão realizar entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM de-
putado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 21/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 659955
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Portaria de diarias No. 48007/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário de diárias, fundo ro-
tativo e pagamento de pessoal resultante de Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 5
MaraBa / BElEM / 29/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lENa Marcia MacHado GoNcalVES
MaTrÍcUla: 184888 cPf: 15157750200
carGo/fUNÇÃo:adMiNiSTrador / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660304
Portaria de diarias No. 48005/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita a EEEM irmã carla 
Giussani, em São Miguel do Guamá e EEEM rosa carrera loureiro aquino 
em Santarém Novo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM Sao MiGUEl do GUaMa 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0
Sao MiGUEl do GUaMa SaNTarEM NoVo 27/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo BElEM 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo caTEB BiTar cPf: 32779119268
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660315
Portaria de diarias No. 48015/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Pad nº 253/2019 e Pad nº 
43/2020, em Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SilViaNE BaTiSTa MiraNda
MaTrÍcUla: 57224558 cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660311
Portaria de diarias No. 48014/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Pad nº 253/2019 e Pad nº 
43/2020, em Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ
MaTrÍcUla: 761303 cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660319
Portaria de diarias No. 48018/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os tecnicos da cTcE que irão 
realizar diligências de Tomada de Contas Especial para fins de ressarcimento 
ao erário de diárias, fundo rotativo e pagamento de pessoal resultante de Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 5
MaraBa / BElEM / 29/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915 cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660329
Portaria de diarias No. 48010/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário de diárias, fundo ro-
tativo e pagamento de pessoal resultante de Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2021 - 05/06/2021 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2021 - 05/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EdYJaNES aNGElo da SilVa
MaTrÍcUla: 57213613 cPf: 71483098249
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660274
Portaria de diarias No. 48009/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário de diárias, fundo ro-
tativo e pagamento de pessoal resultante de Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2021 - 05/06/2021 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2021 - 05/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liGia alMEida GoNcalVES
MaTrÍcUla: 731293 cPf: 25759892215
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660267

Portaria de diarias No. 48008/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário de diárias, fundo ro-
tativo e pagamento de pessoal resultante de Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 5
MaraBa / BElEM / 29/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MicHEl NoGUEira da SilVa
MaTrÍcUla: 57200953 cPf: 86322850253
carGo/fUNÇÃo:GErENTE dE ProJETo V / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660285
Portaria de diarias No. 47952/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer levantamento situacional e estru-
tural, organizar e logística de entrega de materiais permanentes, verificar os 
espaços da escola a ser reinaugurada e conduzir o Governador e a Secretaria 
de Educação durante a reinauguração da EEEM deputado Nicias ribeiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 5
PorTEl / BElEM / 29/05/2021 - 29/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE
MaTrÍcUla: 57202990 cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo: GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660295
Portaria de diarias No. 47905/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras nas EEEM albertina Barreiras (itupiranga) 
, EEEM Tancredo Neves (curionópolis) , EEEM Eduardo angelim (Parauape-
bas) e EEEM catete Pinheiro, ETPP (Xinguara).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / cUrioNoPoliS / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / ParaUaPEBaS / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 26/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 27/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106 cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660182
Portaria de diarias No. 47997/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Para aTENdEr a dEMaN-
da da EEEfM dEPUTado NiciaS riBEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813 cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660173
Portaria de diarias No. 47917/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEEfM irMÃ carla GUiSSaMi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao MiGUEl do GUaMa / 26/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 2
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396 cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660169
Portaria de diarias No. 47904/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras nas EEEM albertina Barreiras (itupiranga) 
, EEEM Tancredo Neves (curionópolis) , EEEM Eduardo angelim (Parauape-
bas) e EEEM catete Pinheiro, ETPP (Xinguara).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / cUrioNoPoliS / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / ParaUaPEBaS / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 26/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 27/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 1.5
NOME: WANDERSON RIBEIRO DE LIMA
MaTrÍcUla: 57221038 cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660177
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Portaria de diarias No. 48019/2021
oBJETiVo: BUScar o VEicUlo aMaroK Na 4ª UrE MaraBá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raUl VicTor raiol VicENTE
MaTrÍcUla: 5948638 cPf: 02494545218
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660253
Portaria de diarias No. 47974/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaGalHaES BaraTa / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / MaracaNa / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593 cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660247
Portaria de diarias No. 47868/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para fiscalização de contratos e levanta-
mento de demandas de tecnologia junto as unidades escolares no municí-
pio de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MaTrÍcUla: 758027 cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660226
Portaria de diarias No. 47975/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaGalHaES BaraTa / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / MaracaNa / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337 cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660234
Portaria de diarias No. 47760/2021
oBJETiVo: aValiar ESTrUTUra fÍSica NEcESSária a iNSTalaÇÃo dE 
loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNT. ffN forNaZari NaS EScolaS 
ESTadUaiS da 22ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaPUcaia / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
SaPUcaia / rio Maria / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
rio Maria / XiNGUara / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BaNNacH / 25/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 0
BaNNacH / aGUa aZUl do NorTE / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
aGUa aZUl do NorTE / oUrilaNdia do NorTE / 26/05/2021 - 
26/05/2021 Nº diárias: 0
oUrilaNdia do NorTE / TUcUMa / 26/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 1
TUcUMa / Sao fEliX do XiNGU / 27/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 1
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488 cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660240

Portaria de diarias No. 47906/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização de 
obras nas EEEM albertina Barreiras (itupiranga) , EEEM Tancredo Neves 
(curionópolis) , EEEM Eduardo angelim (Parauapebas) e EEEM catete Pi-
nheiro, ETPP (Xinguara).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / cUrioNoPoliS / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / ParaUaPEBaS / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 26/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 27/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: odiloN do carMo MElo
MaTrÍcUla: 5890911 cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660220
Portaria de diarias No. 48012/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos 
materiais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização 
das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio NaSciMENTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6333699 cPf: 30628997272
carGo/fUNÇÃo:ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660207
Portaria de diarias No. 48002/2021
oBJETiVo: Visita nas escolas estaduais no município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 24/05/2021 - 24/05/2021 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: aldEMira corrEa GUiMaraES
MaTrÍcUla: 454168 cPf: 17222206272
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660216
Portaria de diarias No. 48004/2021
oBJETiVo: rEaliZar TraBalHo TÉcNico EM coNJUNTo coM a aQUiPE 
dE MUNiciPaliZaÇÃo Para faZEr lEVaNTaMENTo dE docUMENTaÇÃo 
dE doMiNialidadE rEfErENTE aoS iMÓVEiS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do caPiM / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 3
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JESSica BiTTENcoUrT loBaTo ViEira
MaTrÍcUla: 5916969 cPf: 01626457247
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor TEcNico da dirEToria do iNTErio / aS-
SESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660214
Portaria de diarias No. 47995/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Para aTENdEr a dEMaN-
da da EEEfM dEPUTado NiciaS riBEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MaTrÍcUla: 57196431 cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660194
Portaria de diarias No. 47996/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Para aTENdEr a dEMaN-
da da EEEfM dEPUTado NiciaS riBEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NOME: WALDOCIR DA SILVA FERREIRA
MaTrÍcUla: 456098 cPf: 25361147249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660188
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oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:3803/2021 de 21/05/2021
de acordo com o Processo nº 583831/2020
formalizar a designação da servidora roBErTa fErNaNdES MarTiNS 
GiaNNoNE, Matrícula nº 57193035/2, Espec. em Educação, para respon-
der pela função de diretor i (GEd-3) da EEEif.Prof. Bruno de Menezes/Mos-
queiro/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 17/09/2020 
a 29/10/2020, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:3600/2021 de 19/05/2021
de acordo com o Processo nº 703072/2020
formalizar a designação da servidora lUcilENE BarBoSa afoNSo, Ma-
trícula nº 5561035/1, Espec. em Educação, para responder pela função 
de diretor i (GEd-3) da EEEfM.Prof. Eugenia cavallero de Marcedo/ana-
nindeia, durante o impedimento do titular, no periodo de 23/11/2020 a 
06/01/2021, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:3599/2021 de 19/05/2021
de acordo com o Processo nº 703072/2020
formalizar a designação da servidora PaTricia fErrEira rodriGUES, 
Matrícula nº 54194605/2, Espec. em Educação, para responder pela 
função de diretor i (GEd-3) da EEEf.Moradores cristo reis/ananin-
deia, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/12/2020 a 
30/12/2020, para fins de regularização funcional.
disPeNsa
Portaria nº.:000096/2021 de 24/05/2021
formalizar a dispensa do servidor JoÃo liSBoa fErrEira, Matrícula nº 
5392160/015, lotado na EE. de 1º Grau Mariano candido Saraiva/augusto correa, 
do emprego de Vigia, a contar de 01/05/1997, para fins de regularização funcional.
cedeNcia
Portaria nº.:000094/2021 de 24/05/2021
de acordo com o Processo nº 375978/2020
i- revogar, a contar de 01/06/2020, a Portaria nº 9999/2019 de 
25/09/2019, a cessão para o TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará, 
do servido fáBio GUiMarÃES MarVÃo , matrícula nº 5901818/1, Espec. 
em Educação, sem ônus para o Órgão de origem.
ii- ceder, ao TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará, do servido fáBio 
GUiMarÃES MarVÃo , matrícula nº 5901818/1, Espec. em Educação, sem 
ônus para o Órgão de origem, no periodo de 01/06/2020 a 31/05/2022.
reVoGar
Portaria n.º:3869/2021 de 24/05/2021
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE cHaVES, da sevidora Karla criSTiNa MENdES cardoSo, matricu-
la nº 5889467/1, Espec. em Educação, concedida através da Portaria nº 
000041/2021 de 31/03/2021, com ônus para o Órgão cedente, mediante 
reembolso do Órgão cessionario.
Portaria n.º:000095/2021 de 24/05/2021
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a UNiVErSidadE do ES-
Tado do Pará, do servidor aNToNio cESar MaTiaS dE liMa, matricula 
nº 5349001/3, Professor, concedida através da Portaria nº 7756/2020 de 
28/10/2020, sem ônus para o Órgão de origem
Portaria n.º:3630/2021 de 20/05/2021
de acordo com o Processo nº 2021/47567 de aposentadoria.
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE SoUrE, do(a) servidor (a) MiGUEl NaZarENo da crUZ 
BEZErra, matricula nº 571628/1, Professor, concedida através da Portaria 
col. 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por 
conta do Processo de Municipalização do Ensino fundamental
Portaria n.º:3629/2021 de 20/05/2021
de acordo com o Processo nº 2021/225295 de aposentadoria.
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE PalESTiNa do NorTE do Pará, do(a) servidor (a) Ma-
ria irENE MarTiNS HiPoliTo, matricula nº 777048/1, Servente, concedida 
através da Portaria col. 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão 
de origem, por conta do Processo de Municipalização do Ensino fundamental
Portaria n.º:3631/2021 de 20/05/2021
de acordo com o Processo nº 1195844/2018 de aposentadoria.
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE iGaraPE-Miri, do(a) servidor (a) dilZa doS SaNToS 
MacHado, matricula nº 213209/1, Professor, concedida através da Porta-
ria col. 22027/2001 de 21/12/2001, sem ônus para o Órgão de origem, 
por conta do Processo de Municipalização do Ensino fundamental
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.:3922/2021 de 25/05/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular a servidora HoNori-
Na fErrEira dE oliVEira, matricula nº 54189765/1, Professor, lotada na 
EE.Prof. Joaquim Viana/ananindeua , no período de 02/04/2021 a 01/04/2023.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:105/2021 de 11/05/2021
conceder licença Paternidade a JoSENildo fraNciSco doS SaNToS, 
matricula nº 57190428/1, Professor, lotado na EEEM. Maria José Santana 
da Silva/anapu, no período de 07/05/2021 a 16/05/2021

aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:3910/2021 de 24/05/2021
Nome:SEBaSTiÃo aNToNio doS SaNToS NETTo
Matrícula:5377692/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.cabanagens/Belém
Portaria nº.:3911/2021 de 24/05/2021
Nome:iVaNETE NaSciMENTo ModESTo
Matrícula:5369860/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.cabanagens/Belém
Portaria nº.:3912/2021 de 24/05/2021
Nome:faBio PErEira ModESTo
Matrícula:57208459/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.cabanagens/Belém
Portaria nº.:3913/2021 de 24/05/2021
Nome:carloS alBErTo GoMES da coSTa
Matrícula:752282/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.cabanagens/Belém
Portaria nº.:3914/2021 de 24/05/2021
Nome:Valda dE SoUZa MaGNo
Matrícula:5943079/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:3915/2021 de 24/05/2021
Nome:SErGio HENriQUE MarTiNS ScHaicHEr
Matrícula:5948216/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém.
Portaria nº.:3916/2021 de 24/05/2021
Nome:roSiNEidE daS NEVES cUNHa
Matrícula:5943065/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:3917/2021 de 24/05/2021
Nome:Maria doS SaNToS alVES da PaiXÃo
Matrícula:5942774/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:3918/2021 de 24/05/2021
Nome:EliZENY oliVEira dE SoUZa
Matrícula:387282/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:3919/2021 de 24/05/2021
Nome:JoSÉ HENriQUE SoUZa da SilVa
Matrícula:57217592/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:3920/2021 de 24/05/2021
Nome:EliaNa BarrEiroS dE aZEVEdo MaUES
Matrícula:240745/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dr.carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:340/2021 de 20/05/2021
Nome:EliaNa coNcEiÇÃo dE SoUSa
Matrícula:5948346/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. São felipe/Santarém
Portaria nº.:100/2021 de 20/05/2021
Nome:VaNia da SilVa rodriGUES dE frEiTaS
Matrícula:57214405/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.deocleciano alves Moreira/conc.do araguaia
Portaria nº.:85/2021 de 20/05/2021
Nome: laodicEia VUlcÃo aMErico
Matrícula:73504204/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM. Simão Jacinto/Tucurui
Portaria nº.:057/2021 de 20/05/2021
Nome: MarlENE do Socorro doS SaNToS E SilVa
Matrícula:5244811/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.catelo Branco/Paragominas
Portaria nº.:001/2021 de 10/05/2021
Nome:faBriciaNa daS cHaGaS MalaTo
Matrícula:5942214/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.:006/2021 de 10/05/2021
Nome:adriaNa liMa
Matrícula:5911594/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.:007/2021 de 10/05/2021
Nome:EliaNE BriTo fErrEira
Matrícula:8401119/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.:063/2021 de 07/05/2021
Nome:riTa aZEVEdo da coSTa
Matrícula:8401109/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria nº.:065/2021 de 10/05/2021
Nome:SalENE ViEira dE SoUZa
Matrícula:84401125/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. Nossa Senhora da Saude/Juruti
erratas
errata da Portaria nº.:Portaria no.: 3412/2021 de 18/05/2021
Nome::THaTYaNY BaTalHa PalMEira
onde se lê:Portaria no.: 3412/2021 de 18/05/2021
Leia-se:Portaria no.: 3413/2021 de 18/05/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.594 de 25/05/2021
errata da Portaria nº.:/2020 de 09/03/2020
Nome:SaNdra SUElY da coSTa SaNToS
onde se lê:Portaria nº.:/2020 de 09/03/2020
Leia-se:Portaria nº.:88/2020 de 09/03/2020
Publicada no Diário Oficial nº. 34.594 de 25/05/2021

Protocolo: 660357
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Portaria N° 743/21, de 24 de Maio de 2021
Processo eletrônico nº 2021/434103
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odiloN GoMES SoUSa, id. funcional nº 
5889312/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio c - iii, lotado na caM-
PUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, Progressão funcional por antiguidade, 
período aquisitivo 2019 a 2021, para referência iV da classe c, do cargo 
de auxiliar de laboratório, integrante do quadro permanente de servidores 
Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa 
a contar de 27.04.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 660060

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 729/21, de 19 de Maio de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/418882
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NaPolEÃo BraUN GUiMarÃES, id. funcio-
nal nº 5359007/ 3,cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado(a) no(a) dE-
ParTaMENTo dE SaÚdE coMUNiTária, 30(trinta) dias de licença Prê-
mio, referente ao triênios de 02/03/2008 a 01/03/2011 no período de 
24.05.2021 a 22.06.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 730/21, de 19 de Maio de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/385048
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iaci ProENÇa PalMEira id. funcional nº 
86630/ 3,cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) dEParTaMENTo 
dE ENfErMaGEM coMUNiTária, 30(trinta) dias de licença Prêmio, refe-
rente ao triênios de 10/03/2015 a 09/03/2018 no período de 07.06.2021 
a 06.07.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 727/21, de 18 de Maio de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/391365
coNcEdEr ao(a) servidor(a) VENiZE NaZarÉ raMoS rodriGUES, id. 
funcional nº 348864/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, 180(cento e 
oitenta) dias de licença Prêmio, no período de 01.09.2021 a 27.02.2022, 
referente aos triênios abaixo;
17.06.2007 a 16.06.2010 - (60 dias).
17.06.2010 a 16.06.2013 - (60 dias).
17.06.2013 a 16.06.2016 - (60 dias).
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 660063
deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
Portaria N° 721/21, de 18 de Maio de 2021
Processo eletrônico nº 2021/391365
dETErMiNar ao(a) servidor(a) VENiZE NaZarÉ raMoS rodriGUES, id. 
funcional nº 348864/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, goze de 
30(Trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 
20/19 de 09.01.2019, referente ao triênio de 17.06.2004 a 16.06.2007, no 
período de 02.08.2021 a 31.08.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 660064

errata
.

Processo eletrônico nº 2020/1041631
Retificar os termos da PORTARIA N° 25/21, de 07 de janeiro de 2021, pu-
blicado no doE Nº 34.458 de 13.01.2021, referente a licença prêmio do(a) 
servidor(a) MariValdo oliVEira da SilVa, o seguinte:
oNde se LÊ:
determinar…, Triênio de 11.01.2004 a 10.01.2007...;
Leia-se:
determinar… Triênio… 11.01.2001 a 10.01.2004, ..;
Processo eletrônico nº 2020/1041631
Retificar os termos da PORTARIA N° 40/21, de 08 de janeiro de 2021, pu-
blicado no doE Nº 34.458 de 13.01.2021, referente a licença prêmio do(a) 
servidor(a) MariValdo oliVEira da SilVa, o seguinte:
oNde se LÊ:
determinar triênio de 11.01.2004 a 10.01.2007...;
Leia-se:
conceder triênio 11.01.2004 a 10.01.2007…;
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Processo eletrônico nº 2021/325690
Retificar os termos da PORTARIA N° 613/21, de 30 de abril de 2021, publi-
cado no doE Nº 34.572 de 04.05.2021, referente a licença prêmio do(a) 
servidor(a) Maria dE fáTiMa dE alENcar MacEdo, o seguinte:
oNde se LÊ : “ …,
180(cento e oitenta) dias de licença Prêmio, no período de 01.06.2021 a 
27.11.2021, referente aos triênios abaixo;
14.07.2008 a 13.07.2011 - (60 dias).
14.07.2011 a 13.07.2014 - (60 dias).
14.07.2014 a 13.07.2017 - (60 dias).”
Leia-se: “ …,
120(cento e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 01.06.2021 a 
28.09.2021, referente aos triênios abaixo;
14.07.2011 a 13.07.2014 - (60 dias). 1
4.07.2014 a 13.07.2017 - (60 dias). .”
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 660087

.

.

coNtrato
.

Pae Nº 2021/11552 – UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 014/2021 – UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: contratação de Empresa Especializada na coleta Externa, Trata-
mento (incineração) e destinação final de resíduos de Serviços de Saúde, 
conforme a demanda produzida pelo centro de Saúde Escola do Marco e 
campus iV.
Valor ToTal: r$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 24/05/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 24/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 24/05/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 10/2021-UEPa
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
orÇaMENTo
funcional Programática – 74201 12 364 1506 8472
Natureza da despesa – 339039
fonte de recursos – 0269 e 0669
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 09.332.562/0001-07
EMPrESa: PrESErVE colETora dE rESidUoS lTda
loGradoUro: Segunda Travessa, colônia Marupaúba S/Nº,
Bairro: Zona rural
cidadE: Tomé-açu
Uf: Pa
cEP: 68.680-000
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 660104

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 28/2021– UePa
eXaMe de ProFiciÊNcia eM LÍNGUa estraNGeira – ePLe do 
ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM eNsiNo de LÍNGUa PortU-
GUesa e sUas resPectiVas LiteratUras – Mestrado ProFis-
sioNaL
a Universidade do Estado do Pará torna pública a chamada para o Exame 
de Proficiência em Língua Estrangeira – EPLE, atividade ligada ao Projeto 
de Extensão- EPlE, aprovado pela resolução Nº 3594/20-coNSUN, 06 de 
Novembro de 2020 do Programa de Pós Graduação em Ensino de língua 
Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (PPGELL) – Mestrado Profissio-
nal, do centro de ciências Sociais e Educação (ccSE), com inscrições para 
alunos dos programas de pós-graduação da Universidade do Estado do 
Pará e candidatos externos.
As inscrições para a submissão ao Exame de Proficiência em Língua Es-
trangeira – EPlE serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do 
link disponibilizado no endereço eletrônico da UEPa https://www4.uepa.
br/selecao/inscricoes/ das 08h00min do dia 26/05/2021 às 23h59min do 
dia 09/06/2021.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br
Maiores informações: fone: (91) 4009-9542 / 4009-9518 e  e-mail: pp-
gelluepa@gmail.com
Belém, 26 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 659781
editaL Nº 30/2021 – UePa
coNVocaÇÃo de eLeiÇÃo de rePreseNtaNtes doceNte e tÉc-
Nico- adMiNistratiVo Para coMPor o coLeGiado do caM-
PUs UNiVersitÁrio de saNtarÉM
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual publicado no 
d.o.E. nº. 33.383 de 29.05.2017, visando o início das atividades do cole-
giado do campus em conformidade com a resolução nº 2782/14 - coN-
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SUN/UEPa, vem a público coNVocar todos os docentes e técnico- admi-
nistrativos do campus Universitário de Santarém para realizarem eleições 
visando à escolha de seus representantes titulares e suplentes para com-
por o referido colegiado.
as inscrições dos interessados em concorrer à vaga pelos segmentos do-
cente e Técnico- administrativo serão realizadas na Secretaria administra-
tiva do campus, nos dias 07 e 08 de  junho de 2021, das 8 às 16 horas, 
mediante requerimento próprio.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br
Maiores informações: fone: (93) 3512-8000 e  e-mail: secadm.uepastm@
gmail.com
Belém, 26 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 660116

.

.

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

.

resoLUÇÃo ceas/Pa N° 06 de 18 de Maio de 2021.
dispõe sobre a prestação de conta do convênio 802186/2014 da emenda 
parlamentar nº 11410003/2014.
o conselho Estadual de assistência Social – cEaS, órgão superior de de-
liberação, orientação e normatização da Política Estadual de assistência 
Social, vinculado à Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr, de acordo com a lei Estadual n° 5.940 e de 
seu regimento interno.
considerando assembleia do conselho Estadual de assistência Social - 
CEAS PA, realizado dia 18 de maio de 2021, onde a comissão de financia-
mento da política de assistência social apresentou parecer favorável apro-
vação de prestação de conta referente ao convênio 14410003/2014, sendo 
aprovado por unanimidade dos conselheiros (as).
rESolVE:
art. 1º - aProVar, a prestação de conta referente ao convenio nº 
802186/2014, de emenda parlamentar nº 14410003/2014 de autoria do 
Deputado Federal Wladmir Costa.
art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Belém, 18 de maio de 2021.
Presidente do cEaS/Pa
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social - cEaS/Pa
resoLUÇÃo ceas/Pa N° 05 de 18 de Maio de 2021
dispõe sobre a recondução da mesa diretora do conselho Estadual de as-
sistência Social cEaS/Pa, biênio 2020 /2022.
o conselho Estadual de assistência Social – cEaS, órgão superior de de-
liberação, orientação e normatização da Política Estadual de assistência 
social, vinculado á Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr, de acordo com a lei Estadual n° 5.940 e de 
seu regimento interno.
considerando assembleia do conselho Estadual de assistência Social - 
cEaS Pa, realizado dia 18 de maio de 2021, onde foi deliberada por una-
nimidade a recondução da mesa diretora, para o exercício do mandado do 
biênio que se iniciou em maio de 2020/2022.
rESolVE:
art. 1º - aProVar, a recondução da Mesa diretora do conselho Estadu-
al de assistência Social – cEaS/Pa para o exercício de mandato biênio 
2020/2022 eleitos por unanimidade dos conselheiros (as):
Presidente: claudionor da Silva araújo.
Vice-Presidente: inocêncio renato Gasparim.
1° Secretario: Jordeci chaves Santa Brígida
2° secretário: luiz celso da Silva
art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Belém, 18 de maio de 2021.
Presidente do cEaS/Pa
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social - cEaS/Pa

Protocolo: 660206

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 328 de 24 de Maio de 2021
cEdEr, o servidor Marco aNToNio raMoS dE MoraES, matricula nº. 
5848318/2, ocupante do cargo de MoNiTor (readaptado), lotado na fun-
dação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa, para o iNSTi-
TUTo dE GESTÃo PrEVidEciário do ESTado do Pará – iGEPrEV, pelo 
período de 02 (dois) anos, conforme o decreto Estadual nº 795/2020, de 
29/05/2020, será com ônus para o cessionário, a contar 03/05/2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 659979

Portaria Nº 0330/2021-GP de 25/05/2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
maio de 2021;
considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela casa civil nos termos do “parágrafo único” do art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
considerando que tratam-se de prorrogações em caráter excepcional, con-
forme autorizado  através do Processo 2021/388586;
r E S o l V E:
ProrroGar, até 31/12/2021 os contratos administrativos de Servidores 
Temporários dos anos de 2016/2017/2018/2019, nos termos e prazo da 
lei complementar nº 07 de 25 de Setembro de 1991, alterada pela lei 
complementar nº 077 de 28 de dezembro de 2011, conforme relacionados 
no anexo desta Portaria.
rEGiSTrE-SE, dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
EM: 25/05/2021
lUiZ cElSo da SilVa
cPf: 005.970.042-42
Presidente da faSEPa
aNeXo Portaria Nº 0330/2021-GP de 25/05/2021

nº Identificação do Servidor cargo ocupado Matrícula Vínc. admissão
01 aBraao doS SaNToS MaGNo MoNiTor 5912730 2 24/07/2017
02 adEMilTo MENdoNca da SilVa MoNiTor 5893306 3 16/11/2017
03 adNiValdo dE JESUS dE oliVEira BaraTiNHa aG. dE PorTaria 5934117 1 27/06/2017
04 adriaNo roBErTo dE SoUZa MoraES MoNiTor 5938427 1 08/11/2017
05 adriaNo rodriGUES da coSTa MoNiTor 5890116 3 18/07/2017
06 aGildo ZEfEriNo Sa MoNiTor 5938351 1 16/11/2017
07 aGUiloN rafaEl loUrENco BarBoSa MoNiTor 55589732 4 05/07/2018
08 ailY KariNE liMa doS SaNToS aSSiST. Social 57221276 2 14/05/2018
09 alaN JoNE SilVa da coSTa MoNiTor 5937945 1 26/10/2017
10 alaN MaToS doS SaNToS MoNiTor 57216437 2 14/05/2018
11 alBErTo da coSTa fUrTado MoNiTor 57204756 5 06/10/2017
12 alcioNE lEMoS doS SaNToS MoNiTor 5933311 1 18/04/2017
13 aldEliNo cUNHa dE SoUZa MoNiTor 5943216 1 26/06/2018
14 alESSaNdra BarroS aMoriM PSicoloGo 5943666 1 25/06/2018
15 alEX BarBoSa doS SaNToS MoNiTor 5938825 1 19/12/2017
16 alEX MarcElo MoNTEiro PaZ MoNiTor 5919155 3 03/07/2018
17 alEXaNdrE ErNESTo MENEZES loUrEiro MoNiTor 5911142 2 19/03/2017
18 aliSSoN PErEira da SilVa MoNiTor 5941919 1 14/05/2018
19 alMir carloS SilVa BoTElHo MoNiTor 5919607 2 25/06/2018
20 alVaro TriNdadE daS MErcES MoNiTor 5251478 4 25/06/2018
21 aNa criSTiNa loPES doS SaNToS aSSiST. Social 5938412 1 08/11/2017
22 aNa rENaTa Vidal rEiS MoNiTor 5933205 1 01/04/2017
23 aNaNiaS Maia do aMaral MoNiTor 5635802 2 16/10/2017
24 aNdErSoN aNTUNES riBEiro coSTa MoNiTor 5920249 2 26/06/2018
25 aNdrE lUiS liMa caValcaNTE aGENTE dE arTES PraTicaS 5938317 1 21/11/2017
26 aNGEla criSTiNa SilVa MaciEl aUX. dE ENfErMaGEM 57203380 2 26/06/2018
27 aNGEla do Socorro MENdES PEdroSo aUX. dE ENfErMaGEM 5221374 1 18/10/2017
28 aNToNio carloS ViaNa da rocHa MoNiTor 57203245 4 10/05/2018
29 aNToNio doS SaNToS carValHo MoNiTor 5905225 3 05/07/2018
30 aNToNio lUiZ TEiXEira cHaVES MoNiTor 54188172 3 14/05/2018
31 aNToNio Marco oliVEira dE JESUS MoNiTor 5938349 1 08/11/2017
32 arTiMY PaiXao rodriGUES MoNiTor 5919444 2 10/05/2018
33 BErNardiNo do carMo E SilVa JUNior MoNiTor 54191031 2 03/11/2017
34 BrUNo PiNa PorTal MoNiTor 5938401 1 07/11/2017
35 caNdida odaiSa SaNToS da foNSEca aUX. dE ENfErMaGEM 57224519 3 01/04/2017
36 carloS afoNSo da coSTa MoNTEiro MoNiTor 3146489 2 08/08/2017
37 carloS aUGUSTo PaSSoS da SErra frEirE MoNiTor 5925386 2 03/07/2018
38 carloS coSTa SilVa MoToriSTa 5849578 2 10/10/2019
39 carloS EUGENio lEMoS dE alMEida MoNiTor 54189064 3 16/10/2017
40 cHariSSE coNcEicao NUNES doS SaNToS PSicoloGo 5938435 1 24/11/2017
41 cHarlES doS SaNToS fErrEira MoNiTor 6400692 2 19/12/2017
42 ciNTia rEGiNa liSBoa Barra aSSiST. Social 57200187 3 25/06/2018
43 claUBEr dE JESUS cHaVES fErrEira MoNiTor 5943746 1 03/07/2018
44 claUcY MillENY caPiSTraNo doS SaNToS PSicoloGo 54197357 5 03/05/2017
45 claUdEVaN SoUZa NUNES aG. dE PorTaria 5938583 1 19/12/2017
46 clEciVal oliVEira da coSTa MoNiTor 5796814 2 25/06/2018
47 clEZio fErrEira PaiVa MoNiTor 5918543 2 26/10/2017
48 daNiEl BriTo coSTa MoNiTor 5938868 1 20/12/2017
49 daNiEllE criSTiNa GoMES MoNiTor 5937947 1 26/10/2017
50 dario afoNSo daNTaS dE aBrEU MoNiTor 5943227 1 26/06/2018
51 DARLEN WILSON FERREIRA SILVA aGENTE dE arTES PraTicaS 5941114 1 04/04/2018
52 daVi da coSTa MoUTiNHo MoNiTor 5798361 1 29/11/2017
53 daVi Eli liMa SilVa aUXiliar Social 5918556 2 03/07/2018
54 dENilSoN oliVEira da SilVa MoNiTor 5943714 1 03/07/2018
55 dENilSoN oliVEira SErraNo MoNiTor 5898619 3 14/05/2018
56 dENilSoN SaNToS da SilVa MoNiTor 5937931 1 31/10/2017
57 dioGo SilVa dE liMa MoNiTor 5943278 1 26/06/2018
58 dioNE SolidadE alBUQUErQUE MoNiTor 5895906 3 18/07/2017
59 dJair da SilVa PErEira MoToriSTa 97571338 1 01/04/2017
60 doUGlaS rafaEl NaSciMENTo dE oliVEira MoNiTor 54196561 4 03/04/2018
61 EBENilSoN doS SaNToS SilVa MoNiTor 5936024 1 25/08/2017
62 EdEr dE caSSio PiNHo BarroS MoNiTor 5937784 1 31/10/2017
63 EdilZa da SilVa alVES MoNiTor 5933855 1 16/05/2017
64 EdiNElSoN SilVa dE SoUZa MoNiTor 5938406 1 07/11/2017
65 EdiVaNdo BarrETo SaNTaNa MoNiTor 5905872 2 29/08/2016
66 EdlEUdE da SilVa MoUrao aG. dE PorTaria 5941581 1 10/05/2018
67 EdNaldo carloS VEiGa dE carValHo MoNiTor 5937906 1 26/10/2017
68 EdNEi da SilVa alVES aG. dE PorTaria 5934227 1 02/06/2017
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69 EdSoN cHaVES doS SaNToS MoNiTor 5943228 1 03/07/2018
70 EliaS corrEa cordEiro MoNiTor 5938394 1 03/11/2017
71 EliToN SaNToS dE PiNHo MoNiTor 5918553 2 26/06/2018
72 ElTiaNE daS cHaGaS coSTa aGENTE adMiNiSTraTiVo 5934145 1 04/07/2017
73 ElToN GoMES da SilVa MoNiTor 5907490 2 06/03/2017
74 EMaNoEl da coSTa fraNca aG. dE PorTaria 5938321 1 21/11/2017
75 EraSMo MarcoS dE SaMPaio aG. dE PorTaria 5941580 1 10/05/2018
76 EricSSoN rodriGUES MoraES MoNiTor 57192244 2 04/04/2017
77 ESTEVao NaTa NaSciMENTo doS SaNToS MoNiTor 57210016 2 16/10/2017
78 EVaNdro MaGalHaES da SilVa aG. dE PorTaria 5935760 1 28/08/2017
79 faBiaNo coSTa SoUZa MoNiTor 5904257 2 20/12/2017
80 faBio alVES SilVa MoNiTor 5942054 1 14/05/2018
81 faBio aNdrE fariaS MoNiTor 5934467 1 14/07/2017
82 faBio dEMETrio MadEira BarBoSa MoNiTor 5943712 1 03/07/2018
83 faBio JoSE coSTa PaMPolHa MoNiTor 57207255 3 03/04/2018
84 faBio JoSE QUEiroZ E SilVa MoNiTor 5888212 3 03/11/2017
85 faBio QUEiroZ dE caSTro MoNiTor 5892261 3 25/06/2018
86 faBiola alMEida liMa aGENTE dE arTES PraTicaS 5933218 1 01/04/2017
87 faBricia aila dE oliVEira fErrEira MoNiTor 5914409 2 01/04/2017
88 fEliX alVES doS SaNToS MoNiTor 5918816 2 20/12/2017
89 fErNaNdo cESar QUarESMa BorGES MoNiTor 6300455 3 03/07/2018
90 fErNaNdo da SilVa coSTa MoNiTor 6308555 3 16/11/2017
91 flodoaldo dE MoraES BorGES MoToriSTa 57235020 2 10/04/2017
92 fraNciSco alVES NoGUEira MoNiTor 5937814 1 26/10/2017
93 fraNciSco Haroldo MENdES dE liMa MoNiTor 5951556 1 10/10/2019
94 fraNciSMar BorGES da SilVa MoNiTor 5922786 2 14/05/2018
95 fraNcK doUGlaS VidiGal roSado MoNiTor 5912773 2 30/05/2017
96 fraNKliN SalVador oliVEira ValENTE MoNiTor 5908164 3 02/07/2018
97 frEdSoN da SilVa MiraNda aGENTE adMiNiSTraTiVo 5938395 1 30/11/2017
98 GEiSoN TEiXEira da SilVa MoNiTor 5941857 1 14/05/2018
99 GENiVal MacHado doS SaNToS MoNiTor 5938649 1 18/12/2017
100 GENiValdo carValHo BaraTa MoNiTor 5935764 1 11/08/2017
101 GEoVaNi GoNcalVES BraGa MoNiTor 5903068 2 17/07/2017
102 GErMaNo cESar rEBElo dE SoUSa MoNiTor 5923438 2 10/10/2019
103 GilSoN fErraZ JUNior aUX. dE ENfErMaGEM 5636205 1 06/07/2018
104 GilVaN raBElo SilVa MoNiTor 57204772 4 07/11/2017
105 GiZElaiNE MorEira liMa dE SoUSa PSicoloGo 57174163 3 14/07/2017
106 GlaUBEr ricardo oliVEira dE SaNTaNa MoNiTor 57208652 4 19/03/2017
107 GlEiSoN SilVa dE MiraNda MoNiTor 5913182 4 03/07/2018
108 GlEUBEr ValE MoNTEiro aUX. dE ENfErMaGEM 5909151 2 14/06/2017
109 Harid BriTo PoNTES aG. dE PorTaria 5933667 1 01/05/2017
110 Haroldo do carMo MacEdo MoNiTor 5162947 1 14/07/2017
111 HEBEr doS SaNToS dE alMEida MoNiTor 5904571 2 20/03/2017
112 HElioMir dE SoUZa oliVEira MoNiTor 5938450 1 22/12/2017
113 HElToN rodriGUES da SilVa MoNiTor 5890531 3 20/12/2017
114 HErlaNdSoN doS SaNToS riBEiro MoNiTor 8001285 4 14/10/2017
115 HErlloN dE SoUSa carNEiro BoNfiM MoNiTor 5919177 2 05/07/2018
116 HiGor faBio PiNoN dE criSTo aG. dE PorTaria 5938323 1 21/11/2017
117 HildEliNo raMoS liNo MoNiTor 5889089 2 06/03/2017
118 ilaNa alVES dE SoUZa MoNiTor 5906939 2 17/07/2017
119 iNNocENcio ricardo dE SoUZa E SilVa MoNiTor 5937846 1 26/10/2017
120 ioNE dE SoUZa SoarES MoNiTor 5905547 2 17/05/2017
121 iracEMa cUNHa BarBoSa MoNiTor 3241564 4 01/04/2017
122 iVaNa Marcia SoUZa SilVa aUX. dE ENfErMaGEM 5933306 1 08/05/2017
123 iVaNdro PiNHEiro da SilVa MoNiTor 57207189 4 19/03/2017
124 iVaNildo da SilVa MarTiNS MoNiTor 5943259 1 25/06/2018
125 iZaBEl fariaS MENdES PEdaGoGo 5407222 2 17/11/2017
126 JacilENE da coSTa TEiXEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 5935748 1 28/08/2017
127 JaiME da SilVa BaTiSTa MoNiTor 5909034 2 19/03/2017
128 Jairo do NaSciMENTo MaciEl MoNiTor 5951551 1 10/10/2019
129 Jairo SEBaSTiao NUNES da SilVa MoNiTor 57188358 2 30/05/2017
130 JaMES cicEro SilVa dE SoUZa MoNiTor 5903812 3 14/05/2018
131 JaMilSoN da SilVa dE SoUSa MoNiTor 5942035 1 14/05/2018
132 JaNETE rodriGUES lEao aUX. dE ENfErMaGEM 5943256 1 26/06/2018
133 JaNildo crUZ da SilVa MoNiTor 5889106 3 17/07/2017
134 JEffErSoN alVES da SilVa MoNiTor 5923359 2 26/06/2018
135 JENNES MElKY cardoSo fErrEira aUX. dE ENfErMaGEM 5918731 2 03/04/2018
136 JErEMiaS doS SaNToS ViaNa MoNiTor 5934136 1 09/06/2017
137 JErEMiaS SoarES dE alMEida MoNiTor 5899134 2 14/05/2018
138 Joao alBErTo dE SoUZa do ESPiriTo SaNTo MoNiTor 5889466 3 19/03/2017
139 Joao JoSE dE oliVEira filHo MoNiTor 5938312 1 29/11/2017
140 Joao MarcElo rocHa carNEiro MoNiTor 57225338 4 16/10/2017
141 Joao VicTor do NaSciMENTo MaGalHaES MoNiTor 5938334 1 16/11/2017
142 JoElSoN BarroS dE MiraNda MoNiTor 5923936 2 25/06/2018
143      
144 JoNaS da cUNHa coSTa MoToriSTa 8021331 2 18/10/2017
145 JorGE aNdrE rodriGUES dE SoUZa MoNiTor 5904251 3 03/07/2018
146 JorGE carloS doS SaNToS cHUcrE MoNiTor 5943751 1 03/07/2018
147 JorGE da SilVa BarBoSa MoToriSTa 5904598 3 10/10/2019
148 JorGE NaZarENo do roSario GoMES MoNiTor 5938356 1 08/11/2017
149 JorGE SilVa GoMES MoNiTor 5938402 1 07/11/2017
150 JoSE aMErico dE liMa MoNiTor 5890469 2 01/04/2017
151 JoSE arioSValdo loBo MoNTEiro MoToriSTa 3169227 2 01/04/2017
152 JoSE dE ariMaTEia da SilVa liMa MoNiTor 5934564 1 24/07/2017
153 JoSE dE riBaMar PoNcadilHa MoToriSTa 6045551 1 18/10/2017
154 JoSE HENriQUE TEiXEira E TEiXEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 5935766 1 30/08/2017
155 JoSE lUiS dE SoUZa rocHa MoNiTor 5937961 1 26/10/2017
156 JoSE lUiZ SaNTaNa faVacHo MoNiTor 57208324 4 03/07/2018
157 JoSE Maria MaToS MoNiTor 5081912 6 14/05/2018
158 JoSE NaZarENo BorGES MoNiTor 54182002 2 31/10/2017
159 JoSE roBErTo PaNToJa doS aNJoS MoNiTor 5911139 2 29/11/2017
160 JoSE SEVEriaNo da SilVa E SilVa PSicoloGo 57190257 4 10/10/2019
161 JoSE ValMir rodriGUES doS SaNToS aG. dE PorTaria 5934284 1 30/05/2017
162 JOSE WELITON NASCIMENTO PAIVA MoNiTor 55585690 2 25/08/2017

163 JOSE WILLIAMS FREITAS CORDEIRO MoNiTor 5917077 2 17/04/2017
164 JoSiaNE Garcia GENTil PSicoloGo 6402849 1 25/06/2018
165 JoSilENE daMaScENo fErrEira aSSiST. Social 5938357 1 08/11/2017
166 JoZaNilEia carValHo MorEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 5935755 1 28/08/2017
167 Karla criSTiNa doS SaNToS SilVa aSSiST. Social 55587782 2 05/07/2018
168 KarTE lEaNdro BriTo dE SoUSa MoNiTor 5923942 2 25/06/2018
169 KaTia coSTa da SilVa aG. dE PorTaria 5938426 1 07/12/2017
170 KlEidSoN lUZ do roSario MoNiTor 5907593 2 12/03/2017
171 laMarK dE SoUSa oliVEira MoNiTor 5941878 1 14/05/2018
172 laNa cordoVil PalHETa aGENTE adMiNiSTraTiVo 5940722 1 02/04/2018
173 lEaNdro dE oliVEira NEVES MoNiTor 5934747 1 17/07/2017
174 lEaNdro PiNHEiro riBEiro MoNiTor 5943761 1 03/07/2018
175 lEidiaNE alVES ViaNa PSicoloGo 5927588 1 04/07/2016
176 lETicia PiNHEiro MoraES MoNiTor 5934133 1 05/07/2017
177 lidiaNE daS dorES MoUra da SilVa aUX. dE ENfErMaGEM 5888295 2 14/06/2017
178 liVia dE oliVEira cUNHa PSicoloGo 57226468 2 19/03/2017
179 lUcidio alVES doS SaNToS JUNior MoToriSTa 5938326 1 21/11/2017
180 lUciNaldo fUrTado da SilVa MoNiTor 5941870 1 14/05/2018
181 lUcio fErrEira ParaNHoS MoNiTor 5942358 1 14/05/2018
182 lUiS carloS liMa MaciEl MoNiTor 5938423 1 07/11/2017
183 lUiS dE caSTro colarES aGENTE dE arTES PraTicaS 5939029 1 20/12/2017
184 lUiZ carloS loPES daMaScENo MoNiTor 5816157 6 27/03/2017
185 lUiZ GUilHErME MoraES dE MENEZES MoNiTor 5234204 4 05/04/2018
186 lUiZ MiGUEl da SilVa BoUcao MoNiTor 5633567 2 16/10/2017
187 lUiZ rEGiNaldo coSTa MoNiTor 5918107 2 16/11/2017
188 LUIZ WAGNER LOBATO MOURAO MoNiTor 54191030 3 17/05/2017
189 MaNoEl do Socorro raMoS da SilVa MoNiTor 715379 2 26/10/2017
190 MaNoEl doS SaNToS da crUZ MoNiTor 5919453 2 03/07/2018
191 Mara rUBia MoNTEiro doS SaNToS MoNiTor 57217282 2 03/05/2017
192 MarcEl iVaN ValE dE oliVEira MoToriSTa 5942753 1 18/06/2018
193 MarcEliNo raMoS liNo MoNiTor 5937954 1 26/10/2017
194 MarcElo foiciNHo NaSciMENTo MoNiTor 54181045 3 03/07/2018
195 MarcElo JoSE roSario dE SoUSa MoNiTor 5906807 2 27/07/2017
196 MarcElo MENdES alMEida MoToriSTa 5918587 2 18/10/2017
197 MarcElo NaZarENo fariaS dE alMEida MoNiTor 5468256 2 03/07/2018
198 Marcio HErcUlaNo caValcaNTE MoNiTor 5928117 1 07/07/2016
199 Marcio JoSE loBaTo GUiMaraES aG. dE PorTaria 7565375 1 21/03/2017
200 Marcio JoSE lUZ dE SoUZa MoNiTor 5923340 2 25/06/2018
201 Marcio MilENo dE MoraES SoUZa MoNiTor 5933208 1 01/04/2017
202 Marcio ricardo doS rEiS araGao MoNiTor 5943638 1 03/07/2018
203 Marcio ValErio GoMES do NaSciMENTo MoNiTor 5937758 1 31/10/2017
204 MARCIO WANDER BRAGA NASCIMENTO MoNiTor 97571350 1 01/04/2017
205 MarcioNE fErrEira GoNcalVES aUX. dE ENfErMaGEM 7565361 1 28/03/2017
206 Marco aNToNio da coSTa rodriGUES MoNiTor 5936527 1 12/09/2017
207 Marco roBErTo loBaTo ValENTE MoNiTor 5848300 3 26/10/2017
208 MarcoS alEXaNdrE da SilVa liMa MoNiTor 97571307 1 14/04/2017
209 MarcoS alEXaNdrE raTiS diaS MoNiTor 5938399 1 03/11/2017
210 MarcoS aNToNio MoNTEiro rESENdE MoNiTor 5910288 2 19/03/2017
211 MarcoS aUGUSTo dE SoUSa liMa MoNiTor 5419263 2 16/10/2017
212 MarcoS cESar doS SaNToS ValENTE MoNiTor 57218863 2 03/07/2018
213 MarcUS ViNiciUS liMa dE SoUZa MoNiTor 5943254 1 26/06/2018

214 MarGarETH do Socorro TaVarES da SilVa aGENTE adMiNiSTraTiVo 7565299 1 20/03/2017
215 Maria BETaNia dE MoraES SaNToS aUX. dE ENfErMaGEM 5941105 1 18/04/2018
216 Maria dE faTiMa fErrEira dE carValHo MoNiTor 5942102 1 14/05/2018
217 Maria dE JESUS diaS TEiXEira aSSiST. Social 54195047 10 25/06/2018
218 Maria do Socorro JoSE fariaS MoNiTor 5935753 1 07/08/2017
219 Maria do Socorro MaGNo PaTriarcHa PEdaGoGo 449075 2 25/06/2018
220 Maria do Socorro SilVa TriNdadE aGENTE adMiNiSTraTiVo 54186185 4 18/10/2017
221 Maria JoSE carNEiro corrEa aUX. dE ENfErMaGEM 5934729 1 17/07/2017
222 Maria rEGiNa MoNTEiro MarTiNS ViNaGrE MoNiTor 57203320 3 25/06/2018
223 Maria roSilENE PiNHEiro fErrEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 5940725 1 02/04/2018
224 Maria TErEZa calEJa liMa PSicoloGo 7009650 2 27/03/2018
225 Maria VaNdErlEia BarroS loPES aGENTE adMiNiSTraTiVo 5914259 2 23/06/2017
226 Marli PErEira liMa MoNiTor 5941858 1 14/05/2018
227 MarY dE faTiMa MarTiNS dE MoraES aG. dE PorTaria 5938424 1 07/12/2017
228 MaUricio SilVa dE oliVEira MoNiTor 5920389 2 25/06/2018
229 MaUro cEZar diaS dE oliVEira MoNiTor 5905849 2 19/03/2017
230 MaX doUGlaS rEiS SaNToS MoNiTor 5934164 1 09/06/2017
231 MaX JaNdEr coElHo SoUSa MoNiTor 5951542 1 10/10/2019
232 MENaEN fariaS dE oliVEira MoNiTor 5909587 2 28/07/2016
233 MEriaN PiNHEiro SilVa aGENTE dE arTES PraTicaS 5918499 2 25/06/2018
234 MiGUEl doS SaNToS aMoriM MoNiTor 5941854 1 14/05/2018
235 MIGUEL WILSON MACIEL FERREIRA MoNiTor 5919223 2 26/06/2018
236 MoiSES loPES da SilVa MoNiTor 5941856 1 14/05/2018
237 NaTalia alENcar caMPoS MoNiTor 5934160 1 05/06/2017
238 NEUToN NaSciMENTo BarroS MoNiTor 57226965 2 18/12/2017
239 NEUZa ElaNE raBElo SalES fErrEira aSSiST. Social 5935810 1 23/08/2017
240 NEY alVES doS SaNToS MoNiTor 5919348 2 14/05/2018
241 Nilo BaliEiro corrEa JUNior MoNiTor 5899844 3 03/07/2018
242 NilSoN do Socorro coSTa dE MoraES MoNiTor 57208357 5 29/11/2017
243 NilToN dE MiraNda cordoVil MoNiTor 54182622 2 26/10/2017
244 oSMar SoarES dE SoUZa JUNior MoNiTor 5935758 1 11/08/2017
245 OSWALDO TELLES DA COSTA NETO aGENTE dE arTES PraTicaS 5911557 2 04/04/2018
246 oTaVio aUGUSTo dE JESUS liMa MoNiTor 5912682 2 03/07/2018
247 oTaVio doS SaNToS diaS JUNior aUX. dE ENfErMaGEM 5919255 3 04/07/2018
248 PaBlo raPHaElSoN ViNaGrE MoNiTor 57176614 4 25/06/2018
249 PaTricia BENEdiTa craVo TriNdadE aUX. dE ENfErMaGEM 5943376 1 04/07/2018
250 PaUlo aNToNio BaliEiro PErEira MoNiTor 5431387 3 16/10/2017
251 PaUlo PErEira da SilVa MoNiTor 5905451 2 14/05/2018
252 PaUlo rENaN SaNToS dE SoUZa MoNiTor 6400643 2 06/03/2017
253 PaUlo roBErTo da SilVa MiraNda MoNiTor 5920221 2 25/06/2018
254 PEdro carNEiro da SilVa MoNiTor 57214846 4 19/12/2017
255 PEdro PErEira doS SaNToS MoNiTor 6333346 5 22/05/2018
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256 railaN do roSario MarTiNS aGENTE adMiNiSTraTiVo 5940737 1 04/04/2018
257 raiMUNda PErEira dE SoUZa aGENTE adMiNiSTraTiVo 6045510 1 18/10/2017
258 raiMUNdo carloS araUJo SiQUEira aGENTE dE arTES PraTicaS 5911097 2 01/04/2017
259 raiMUNdo da coSTa roSario MoNiTor 5900241 3 08/11/2017
260 raiMUNdo lUciValdo SilVa criSTo aGENTE dE arTES PraTicaS 5938429 1 21/11/2017
261 raiMUNdo SidiNiS MoraiS dE oliVEira MoNiTor 5941864 1 14/05/2018
262 raMiro NoGUEira loBaTo aG. dE PorTaria 5433649 3 07/12/2017
263 raNGEl cESar PacHEco alVES MoNiTor 5943652 1 03/07/2018
264 rEGiNa cEriS SoUZa oliViEr PSicoloGo 5455375 1 03/07/2018
265 rENaN riBEiro da SilVa MoNiTor 5941873 1 14/05/2018
266 rENaTo dE SoUZa liMa MoNiTor 57204767 3 16/11/2017
267 rENaTo Garcia do NaSciMENTo MoNiTor 5922076 3 03/07/2018
268 rilda ValEria corrEa SilVa lEal aGENTE adMiNiSTraTiVo 97571234 1 14/04/2017
269 riTa dE faTiMa da crUZ SilVa aGENTE dE arTES PraTicaS 57216217 3 18/04/2018
270 roBErTo da coSTa carValHo MoNiTor 5935790 1 08/08/2017
271 roBErTo GoMES da SilVa MoNiTor 5943271 1 25/06/2018
272 roBlEdo BarBoSa coUTiNHo MoNiTor 57224710 3 16/11/2017
273 roBSoN coSTa da SilVa MoNiTor 5906008 3 08/11/2017
274 rodriGo carValHo da SilVa MoNiTor 5941912 1 14/05/2018
275 roGErio carloS MacEdo alVES MoNiTor 5295190 3 03/07/2018
276 roNaldo SaNToS BEZErra MoNiTor 5934127 1 09/06/2017
277 roNdiNElli dE alMEida MacHado MoNiTor 5912727 3 21/07/2017
278 roSEaNdo dE NaZarE BorGES rEiS MoNiTor 5918040 2 03/07/2018
279 roSEaNE dE caSTro lEao PSicoloGo 5899694 2 17/04/2018
280 rUBENS JUNior ZaGallo PiNTo MoToriSTa 5905099 2 13/07/2016
281 SaMara loPES da SilVa MoNiTor 5907674 2 11/06/2018
282 SaNdoVal GaBriEl fariaS doS SaNToS MoNiTor 5890526 4 23/05/2017
283 SaNdra HElENa PErEira alVES aGENTE adMiNiSTraTiVo 6045506 1 18/10/2017
284 SaNdrETE da SilVa araUJo BarBoSa aUX. dE ENfErMaGEM 5912692 2 31/05/2017
285 SaNdro oliVEira PrESTES MoNiTor 5925410 2 25/06/2018
286 SEBaSTiao coSTa dE oliVEira MoNiTor 57214064 4 16/11/2017
287 SErGio da SilVa SErrao MoNiTor 5918043 2 03/07/2018
288 SErGio ViEira da SilVa MoNiTor 5941955 1 14/05/2018
289 SilVio cEZar PiaNi NoroNHa MoNiTor 5738687 4 09/06/2017
290 SiMoNE SoUSa da rocHa PSicoloGo 6402847 1 25/06/2018
291 SYlVio cESar dE SoUZa fErrEira MoNiTor 5943233 1 03/07/2018
292 TaTiaNE fariaS dE HolaNda MoNiTor 5921140 2 14/05/2018
293 TErESa criSTiNa do NaSciMENTo loPES aSSiST. Social 54196143 2 14/05/2018
294 TErEZiNHa do Socorro MEScoUTo SilVa PEdaGoGo 5935812 1 23/08/2017
295 THiaGo do carMo MacEdo MoNiTor 57194624 2 29/11/2017
296 UENdENSoN MoNTEiro dE SoUSa MoNiTor 5935741 1 10/08/2017
297 ValcirENE adriaNa dE JESUS NaSciMENTo aUX. dE ENfErMaGEM 5428173 2 28/08/2017
298 ValdEcir doS SaNToS caSTilHo MoNiTor 8052212 1 11/08/2017
299 Valdo SaNToS da cUNHa MoNiTor 5893665 3 05/07/2018
300 VaNdErSoN lUiS caSTElo do Mar MoNiTor 5919330 2 03/07/2018
301 VaNESSa SoUSa fariaS da SilVa aGENTE adMiNiSTraTiVo 5938407 1 30/11/2017
302 VicENTE BEcKMaN dE SoUZa filHo MoNiTor 5942020 1 14/05/2018
303      
304 WALDENILSON COSTA DE SOUZA MoNiTor 5933465 1 24/05/2017
305 WALQUIRIA SOUSA RODRIGUES MoNiTor 5933975 1 18/05/2017
306 WANDERLEI BISPO DA SILVA MoNiTor 5905096 2 16/05/2017
307 WELITON BARBOSA LIMA MoNiTor 5918776 2 18/12/2017
308 WELLINGTON CARVALHO VIEIRA MoNiTor 5943725 1 03/07/2018
309 WILSON PINTO GOMES MoNiTor 5253705 2 26/06/2018
310 YNoa SoarES dE caMarGo aGENTE adMiNiSTraTiVo 5935032 1 17/07/2017

Protocolo: 660222

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: sUPriMeNto de FUNdos-194- do dia 25/05/2021
oBJETiVo: cobrir despesas Eventuais, com Serviço pessoa jurídica 
para Certificação Digital (PROC. 545526/2021-Mem  04/2021).
ProGraMa dE TraBalHo: 08.122.1297.8338
ProJETo aTiVidadE: 68-8338  - aÇÃo: 183297
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 2.705,00-(Serviço)
SErVidor:MaNolo PorTUGal faiad dE MacEdo frEiTaS
MaTricUla: 57202102/3
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 660062

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 310 de 20 de Maio de 2021 - rESolVE: TorNar SEM 
EfEiTo, a PorTaria Nº. 185 de 04.03.21 que excluiu e concedeu GTi aos 
servidores abaixo relacionados, publicada no doE nº 34.512 de 10.03.21.

I – EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral – GTI, a partir de 09.02.2021.
Servidor: arcENildo JorGE alMEida SoUSa matricula nº 5855721/2, 
cargo MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: dENNiS dE oliVEira BriTo matricula nº 5889137/2, cargo Mo-
NiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: EliNaldo rodriGUES liMa matricula nº 5943365/1, cargo Mo-
NiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: JEffErSoN fariaS fErNaNdES matricula nº 57235109/3, car-
go MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: JUNio MarcoS araUJo doS SaNToS matricula nº 5897958/3, 
cargo MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
II – CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral – GTI, a partir de 
09.02.2021.
Servidor: EldEr oTaVio SaNToS aGUiar matricula nº 57214043/2, cargo 
MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: rUi NElSoN PErEira MaToS matricula nº 55589548/1, cargo 
MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: rodriGo rodolfo doS SaNToS riBEiro matricula nº 
5931413/2, cargo MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: rafaEl caMPoS caSTro matricula nº 5931536/2, cargo MoNi-
Tor, 50% (cinquenta por cento).
Servidor: WANDER MOREIRA ANDRADE matricula nº 54185619/2, cargo 
MoNiTor, 50% (cinquenta por cento).
LiceNÇa PreMio
Portaria Nº 319 de 20 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de Licença Prêmio, servidor WALDIR SANTANA PINHEIRO DOS 
SaNToS, matrícula nº. 3196305/1, cargo SErVENTE, triênio 1994/1997 
complemento, período 10.05.2021 à 08.06.2021.
Portaria Nº 320 de 20 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora rUTH HElENa liMa dE oli-
VEira, matrícula nº. 3217434/1, cargo SocioloGo, triênio 2011/2014 
complemento, período 17.05.2021 à 15.06.2021.
Portaria Nº 325 de 21 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora ElTa coNcEiÇÃo PaES iGa-
raSHi, matrícula nº. 3213633/1, cargo aG. adMiNiSTraTiVo, triênio 
2009/2012, período 16.06.2021 à 15.07.2021.
Portaria Nº 326 de 21 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidor JoaNa THadEU GoES, matrícula 
nº. 3215954/1, cargo SErVENTE, triênio 1988/1991 complemento, perío-
do 04.06.2021 à 03.07.2021.
Portaria Nº 327 de 21 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora NEUZa PErEira da Sil-
Va, matrícula nº. 3192253/1, cargo TEc. EM coNTaBilidadE, triênio 
01.09.2005/2008, período 01.06.2021 à 30.06.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 659951

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 210/2021
oBJETiVo: Participação de reunião com lideranças do município, para arti-
culação e expansão de ação cidadania.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
SErVidor:
• JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA; CARGO: Secretário/SE-
JUdH; MaT: 392871/1; PErÍodo: 27 a 28/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 1,5
Valbetânio Milhomem
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 660354

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 056/2021 – BeLÉM, de 25 de Maio de 2021
Nome:MaNUEla riBEiro da coNcEiÇÃo/Matricula:n° 5935118/3/
cargo:assessor i/origem:Belé-Pa/destino:Tomé-açu-Pa/Periodo:-
dia 27/02/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo:representar a SEdEME nas 
reuniões com instituições, empresas e produtores da cadeia de pimenta-
do-reino do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660095
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.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 043/2021 – rH/daF
PUBlicada No doE 34.582 dE 13/05/2021
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo: 2021/482833;rESolVE rETifi-
car:
oNde se LÊ:
PErÍodo: 06.05.2021
Leia-se:
PErÍodo: 07.05.2021
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 25 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 660136

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 050/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/544811,r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUciaNo da SilVa foNTES, matrícula: 57215598/3, 
ocupante do cargo de assessor Jurídico.
oBJETiVo: Participar de reunião relativa à comissão Especial de desenvol-
vimento Socioeconômico de Marabá.
dESTiNo:  Marabá
PErÍodo: 08 à 10/06/2021
QTdE: 2 e ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 24 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 660002
Portaria Nº 051/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/530904;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
COLABORADOR: RAIMUNDO DE ALMEIDA WANDERLEY, matrícula: 
2021412/6, ocupante do cargo de diretor Técnico e aNdrÉ da PaiXÃo 
rodriGUES, Motorista, como colaborador eventual.
oBJETiVo: Participar de reunião visando o estreitamento de ações junto à 
instituições no Município de Barcarena, em atendimento ao ofício circular 
nº 020/2021 ES/SEdEME.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 21/05/2021.
QTdE:  1/2 diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 24 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 660127

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 079/2021 – GaB/iMetroParÁ, de 25 de maio de 
2021.
dispõe sobre designação de fiscal de contrato.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental publicado 
no doE nº. 33771 de 02/01/2019, e;
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;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados 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 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;

rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo, para a função de fiscal e Su-
plente de contrato:

contrato Modalidade de licitação fornecedor/objeto fiscal e Suplente 
do contrato

002/2016 Pregão Eletrônico nº 016/2015 
– ProdEPa.

liP coMErcial lTda – EPP.
Serviço especializado em manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos de informática.

Edilson amoras
Vitória raissa

019/2020 Pregão Eletrônico nº 009/2019 
– SEPlad.

KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli.
Serviço de natureza continuada de transporte individual 
privado de passageiros, sob demanda, que possibilite a 
operação e a gestão de solicitação de viagem, por meio 

de aplicação web e aplicativo móbile.

carla Pangracio
João Victor

021/2020 dispensa de licitação 
n°008/2020 – iMETroPará.

a l PaES BoUlHoSa EPP.
fornecimento de eletrodomésticos.

carla Pangracio
Vitória raissa

018/2021 dispensa de licitação n° 
013/2021 – iMETroPará

BElTErra ParTiciPaÇÕES lTda
locação de imóvel Urbano situado na Br-316, Km 12, 

n° 3.819, Marituba-Pa.

augusto Sergio
Jayme canto

art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2. fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato;
1. confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura/
Nota Fiscal de pagamento à unidade financeira, juntando, inclusive, termo 
declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2. controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
3. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do con-
trato.
art. 3º fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
finanças - diraf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos ne-
cessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação dos contra-
tos e terá vigência até o seu vencimento e de sua garantia quando houver.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de maio de 2021.
cintya Silene de lima Simões
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 659849

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 81/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 25 de maio 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Santa Maria do Pará
Objetivo: realizar fiscalização / verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: ÉMErSoN fáBio lEiTE da SilVa/ Matrícula: 268 – Valor: r$ 
78,48.
EdÍlSoN aMoraS cHaVES JÚNior/ Matrícula: 280 – Valor: r$ 78,48.
Período: 14/05 a 14/05/2021 – 0,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 660046
Portaria Nº 80/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 25 de maio 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Bragança
Objetivo: realizar fiscalização / verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: ÉMErSoN fáBio lEiTE da SilVa/ Matrícula: 268 – Valor: r$ 
78,48.
JoSÉ roBErTo alVES GoMES/ Matrícula: 252 – Valor: r$ 61,23.
Período: 07/05 a 07/05/2021 – 0,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 660043



 diário oficial Nº 34.595  123 Quarta-feira, 26 DE MAIO DE 2021

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº 14/2021
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral Maria de fá-
tima cavalcante Vasconcelos no âmbito de suas atribuições legais, e con-
siderando Parecer nº 342/2021 da Procuradoria, resolve diSPENSar lici-
TaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, da lei nº 8.666/93, e 
alterações, para contratação da EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, inscrita no cNPJ 
nº 05.059.613/0001-18, que tem por objeto atender as necessidades de 
Tecnologia da informação e comunicação da JUNTa coMErcial do ESTa-
do do Pará – JUcEPa, fornecendo internet através do link de comunica-
ção de Dados do Estado do Pará (fibra óptica), Ip’s válidos através de NAT, 
hospedagem, de servidores virtuais, hospedagem de website, manutenção 
de website, contas de e-mail corporativo e licenças de uso de sistemas 
globais. documento integrante da Proposta comercial n° 062/2021.
Internet e Link de Dados de 60Mbps (fibra) para a Sede da JUCEPA e 
10Mbps (fibra) para a
unidade de ananindeua; 7 (sete) iPs válidos através de NaT; Hospedagem 
de 5 (cinco) Servidores Virtualizado e 2 (duas) licenças do Windows; Hos-
pedagem de website (5GB); Manutenção de website/portal; 2 (dois) Túneis 
VPN; 150 (cento e cinquenta) contas de e-mail corporativo com 5GB cada, 
10 (dez) licenças de uso de Sistemas Globais (SiafEM e SiMaS) para aces-
so ao mainframe localizado na sede da ProdEPa sendo: 08 (oito) acessos 
(SiafEM e SiMaS) e 02 (dois) endereços lógicos de impressão. fornecer 
serviço de Tic visando utilização pelo cliente para serviços sob demanda, 
no valor global de r$ 280.578,22 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e 
setenta e oito reais e vinte e dois centavos).
assinatura:
ordenador: Maria de fátima cavalcante Vasconcelos - Secretária Geral - 
JUcEPa

Protocolo: 659847

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 14/2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, 
no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa dE li-
ciTaÇÃo nº 14/2021, para contratação da EMPrESa dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, inscrita 
no cNPJ nº 05.059.613/0001-18 que tem por objeto atender as necessi-
dades de Tecnologia da informação e comunicação da JUNTa coMErcial 
do ESTado do Pará – JUcEPa, fornecendo internet através do link de 
Comunicação de Dados do Estado do Pará (fibra óptica), Ip’s válidos atra-
vés de NaT, hospedagem, de servidores virtuais, hospedagem de websi-
te, manutenção de website, contas de e-mail corporativo e licenças de 
uso de sistemas globais. documento integrante da Proposta comercial n° 
062/2021. Internet e Link de Dados de 60Mbps (fibra) para a Sede da 
JUCEPA e 10Mbps (fibra) para a unidade de Ananindeua; 7 (sete) IPs váli-
dos através de NaT; Hospedagem de 5 (cinco) Servidores Virtualizado e 2 
(duas) licenças do Windows; Hospedagem de website (5GB); Manutenção 
de website/portal; 2 (dois) Túneis VPN; 150 (cento e cinquenta) contas de 
e-mail corporativo com 5GB cada, 10 (dez) licenças de uso de Sistemas 
Globais (SiafEM e SiMaS) para acesso ao mainframe localizado na sede 
da ProdEPa sendo: 08 (oito) acessos (SiafEM e SiMaS) e 02 (dois) en-
dereços lógicos de impressão. fornecer serviço de Tic visando utilização 
pelo cliente para serviços sob demanda, no valor global de r$ 280.578,22 
(duzentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois 
centavos).
assinatura:
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 659850

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 117/2021 de 24.05.2021. art. 1º coNcEdEr Suprimen-
to de fundo em nome do servidor raimundo alberto Braga araujo, assis-
tente reg. Merc. cl. a, matrícula: 57217953/1, no valor de r$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), conforme dotação orçamentária abaixo:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa:
339030.00 Mat de consumo r$ 1.000,00;
339036.00 Serv. de 3° - Pf r$ 1.000,00;
339039.00 Serv. de 3° - PJ r$ 500,00;
art. 2º: informamos que o referido servidor atende o art 4° do decreto 
Estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 

(quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, 
devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o 
término da aplicação. Processo nº 2021/512088. cilENE MorEira SaBi-
No dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 660132

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo eQUiPe de PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 001/2021-NePMV
Portaria Nº 011/2021-NePMV
o diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, 
no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Estadual n° 
7.756/2013 e suas alterações posteriores, rESolVE: dESiGNar os servi-
dores, idNaldo JoSÉ loPES dE aBrEU, matrícula 54193851, lUiS GoN-
ZaGa QUEiroZ caSTro, matrícula 5904239, o primeiro para exercer a 
função de pregoeiro e os demais equipe de apoio, no PrEGÃo ElETrÔNico 
N° 001/2021/NEPMV, destinado à escolha da menor proposta de preço 
global do item, referente à aquisição de 10 (dez) Televisores 75 polegadas, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de 
Pregão Eletrônico e seus anexos. dê-se ciência, registre-se, publique-se e 
cumpra-se. Belém-Pa, 25 de maio de 2021.
PaUlo PoMBo TocaNTiNS - diretor Geral do NEPMV

Protocolo: 660190

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

# UNidade: Núcleo executor do Programa Municípios Verdes - 
NePMV | # ModaLidade: Pregão eletrônico n° 001/2021/NePMV 
| # oBJETo: a presente licitação destina-se à escolha da menor propos-
ta de preço global do item, referente à aquisição de 10 (dez) Televisores 
75 polegadas, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital de Pregão Eletrônico nº. 001/2021 e seus anexos | # daTa 
da aBErTUra: 10/06/2021 Horário: 09h00min (horário de Brasília) | # 
local: compras Governamentais - (www.comprasgovernamentais.gov.
br) | # UaSG: 926448 | # oBS: o Edital encontra-se disponível nos sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br (mu-
ral de licitações) a partir do dia 26/05/2021, qualquer informação através 
do fone: (91) 3184-3703. o Pregoeiro.

Protocolo: 660187

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo nº 07/2021-NGPM credcidadÃo
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado, mediante condições estabelecidas no Edital 
da licitação e cláusulas contratuais.
liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico SrP/dGl/SEPlad Nº. 05/2020 e ata de re-
gistro de Preços 07/2021.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, de-
creto n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto Estadual 991/2020, 
decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.
Valor ESTiMado: r$ 21.215,92 (vinte e um mil, duzentos e quinze reais 
e noventa e dois centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/05/2021.
ViGÊNcia: 20/05/2021 até 19/05/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
Natureza da despesa – 449052 e 339039
foNTE: 0101.
coNTraTada: GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda
cNPJ nº 08.374.804/0001-62
ENdErEÇo: rua alcântara nº 17, Quadra 13, loteamento Parque Pindora-
ma, cEP 65041-191, São luiz-Ma.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021.
ordenador da despesa: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira.
diretor Geral-NGPM credcidadão

Protocolo: 660017
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.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 360/2021, de 25 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/551324, de 24/05/2021 
- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, matrícula 
nº 6718/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão em infraestrutura – 
Engenheiro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa 
abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

25/2021 Transterra logística e Empreendimen-
tos lTda

construção de uma Quadra Poliesportiva, no município de 
Barcarena-Pa.

ii - dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, 
matrícula nº 51855667/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
Obras Públicas - Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, 
a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e even-
tuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 660336

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 10/2017 – Pe Nº 009/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
claro S.a – cNPJ 40.432.544/0001-47
objeto: Serviços de Telefonia fixa comutada (STfc), com o fornecimento 
de discagem direta a ramal (ddr) ou Similar, e linha direta Empresarial, 
nas Modalidades local (l), longa distância Nacional (ldN), longa distân-
cia internacional (ldi) e discagem direta Gratuita (ddG – 0800), incluin-
do um Sistema informatizado de Gerenciamento on-line.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, ii, § 4º da lei nº 8.666/93.
Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2022
data da assinatura: 24/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659776

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 27/2019 – Execução de serviços de drenagem e pavimentação 
asfáltica de vias urbanas na região de integração do Baixo amazonas – 
loTE 09.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 5,0260%
Período de execução: 10/09/2020 a 09/09/2021
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 449051 
0101/0301/0131/0331
data de assinatura: 25/05/2021
contratada: Etec – Empressa Técnica de Engenharia e comércio lTda.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 659814

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 357/2021, de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/542827, de 20/05/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: José Henrique Tavares da Silva, Matrícula nº. 5942371/3; cargo/
função: diretor.
OBJETIVO: Verificação das instalações das placas de obra, objetivando o 
atendimento do canteiro de obras para assinatura da ordem de Serviço, 
pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará, cujo objeto é a cons-
trução de Muro de arrimo e Urbanização da orla na avenida Beira Mar, no 
Município de Salinópolis/Pa.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 659769
Portaria Nº. 365/2021, de 25 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/545727, de 21/05/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, matrícula nº 51855667/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: realizar Vistoria na obra de revitalização da Praça Nossa Se-
nhora de Nazaré, no Município de Magalhães Barata/Pa – carta convite nº 
025/2020.
dESTiNo: Magalhães Barata/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 25/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 660324
Portaria Nº. 364/2021, de 25 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/545766, de 21/05/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, matrícula nº 51855667/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: realizar vistoria técnica na obra de revitalização da Praça for-
quilha no Município de Tomé-açu/Pa – Tomada de Preço nº 019/2020.
dESTiNo: Tomé-açu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 27 a 28/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 660320
Portaria Nº. 361/2021, de 25 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/545685, de 21/05/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Gilmar franco Mota, Matrícula nº. 54195705/2, cargo/função: co-
ordenador.
oBJETiVo: Visita Técnica nas obras do Sistema de abastecimento de água 
nos Municípios de São caetano de odivelas contrato nº 09/2016 e Santo 
antônio do Tauá/Pa contrato nº 20/2014.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
municípios.
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dESTiNo: São caetano de odivelas e Santo antônio do Tauá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 26 a 27/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 660316

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 180 de 24 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/551170.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 342, de 05/11/2019, publicada no doE 
nº 34.028, de 06/11/2019, a servidora EliETE SaNTaNa cHaVES Barro-
So, identidade funcional nº 57191404/2, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Enge-
nheira de Produção, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica – dETEc, por EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade fun-
cional n° 5900189/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desen-
volvimento, ciência, Tecnologia e inovação-Engenharia de Pesca, lotado 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, 
na comissão de Monitoramento e avaliação da parceria celebrada com as 
organizações da Sociedade civil selecionadas no chamamento público nº 
001/2019.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 660350

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 01/2021
coNtrato Nº 10/2017 – companhia de Saneamento do Pará - co-
SaNPa
assinatura: 25/05/2021
Expedir a presente apostila ao contrato nº 10/2017, decorrente da iNEXi-
GiBilidadE Nº 03/2017, cujo objeto consiste na contratação da compa-
nhia de Saneamento do Pará, para a prestação dos serviços de fornecimen-
to de água e coleta de esgotos sanitários, objetivando atender a Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – SEcTET e a companhia de Saneamento do Pará – coSaNPa, 
para registrar: i - a prorrogação automática realizada pela coSaNPa, por 
mais de 12 meses a partir de 31/05/2021, com a qual consente Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – SEcTET.
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Es-
tado/SEcTET.

Protocolo: 660125

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 183 de 24 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/543383.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade 
funcional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, a viajar ao muni-
cípio de Paragominas-Pa, nos dias 26 e 27/05/2021, a fim de realizar um 
levantamento da situação estrutural da EETEPa e participar de reuniões 
técnicas com a Prefeitura, Secretaria de Educação e Secretaria de obras, 
e roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, que conduzirá o servidor da dETEc ao referido município.

ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 660074
Portaria Nº 184 de 24 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/543223.
r E S o l V E:
i - autorizar os servidores JoSÉ lEoNEl dE SoUZa coUTiNHo, identidade 
funcional nº 4014/1 – Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenheiro 
Civil, lotado na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica 
a viajar ao município de Paragominas-Pa, no período de 26 a 28/05/2021, 
com objetivo de realizar um levantamento da situação estrutural da EE-
TEPA, e WELINGSON WANDY PINTO PERALTA, Identidade Funcional nº 
57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de ad-
ministração e finanças – daf.  ii-conceder de acordo com as bases legais 
vigentes 02 e 1/2 (duas e meia) diária ao servidor acima, que se deslocará 
conforme item i.
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.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 660078

FÉrias
.

Portaria Nº 185 de 25 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias re-
gulamentares:

idENTidadE fUNcioNal NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
5083656/1 HaMilToN dE oliVEira E SilVa 2020/2021 07/06 a 06/07/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 660153

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato de termo aditivo nº 002/2021
icaaf nº 002/2018
Processo nº 2016/250668
Parecer Jurídico nº 084/2020
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
Beneficiário: Cauan Ferreira Araújo
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 002/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano 
de Trabalho.
Vigência: 25/05/2018 a 25/05/2022
data da assinatura: 24/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
extrato de termo aditivo nº 004/2021
icaaf nº 001/2018
Processo nº 2016/236769
Parecer Jurídico nº 086/2020
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
Beneficiário: José Antônio Herrera
objeto do Termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do icaaf nº 011/2018;
2. b) alteração do cronograma de Execução (Meta, Etapa ou fase) do Plano 
de Trabalho.
Vigência: 25/05/2018 a 25/05/2022
data da assinatura: 25/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 660093
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oUtras MatÉrias
.

Pss FaPesPa 2021
divulgação do resultado preliminar da segunda fase – análise documental 
e curricular
resultado Provisório, podendo sofrer alterações após eventual interposição 
de recursos administrativos.
Classificados provisórios para a etapa de Entrevista:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
inscrição  Nome do candidato
2021016621447 EdiNilSoN araUJo dE MoraES
2021016693029 lUiZa Maria fErrEira GoNÇalVES PirES
2021016602436 rUBENS GlEYdSoN coSTaS BarroS
2021016617030 VaNJa iNES coNcEiÇÃo SaNToS
TÉcNico dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS (administração)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato
2021016606060  alYSSoN PErEira cardoSo
2021016624302  aVÂNY MÍriaM oliVEira TriNdadE da rocHa
20210166108060  daNYEllY MaYara BaSToS SErra
2021016622201  faTiMa ENEdiNa do NaSciMENTo MaNGaS
20210166138256  GlEiSiaNE doS PaSSoS SoUZa cardoSo
20210166103405  lorENa PiNHo riBEiro
2021016605173  MicElia lUiSa dE SoUSa
20210166312806  NElcY Socorro coSTa
20210166203183  THoNi GoNÇalVES da SilVa
TÉcNico dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS (ciências contábeis)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato
20210166202314  carloS MaGNo GoMES coElHo
20210166286337  Karla fErNaNda fErrEira BarrEiroS MElo
20210166195485  lUiS rodriGUES SoUZa do aMaral
20210166307137  PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa
20210166178679  PriScila PaZ BaTiSTa
2021016610466  rUi SilVa dE alMEida
TÉcNico dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS (ciências econômicas)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato
20210166203206  EliSaNdro riBEiro da coSTa
2021016601599  ENildo HENriQUES da foNSEca
2021016609050  fraNcidElia crUZ raMoS
2021016620215  rENaTa NoVaES da SilVa
TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo (Estatística)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato
20210166147681  lETÍcia dE SoUSa BorGES
TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo (Nível superior reconhecido pelo MEc)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato
20210166283092  aliX riBEiro da SilVa
20210166235221  aNa lETÍcia NaSciMENTo ViaNa
2021016616858  aNGEla criSTiNa fariaS PiNHEiro
20210166239244  aNToNio carloS PErEa frEiTaS
2021016630046  caio JoSÉ liMa GoUVÊa NoGUEira
20210166298194  dEBora liSBoa corrEa coSTa
20210166126246  dENEr fraNciSco fErrEira da SilVa
2021016634180  diEGo lEiTE GUiMarÃES
20210166155806  diEGo liMa criSPiM
20210166167101  EriKa lariSSa SoUZa da coSTa
20210166299109  EVaNdro daNiEl MoNTEiro caMPoS
2021016635487  JaNaYNa GalVÃo dE araUJo
2021016617244  lENa laUra SaNcHES dE MENdoNÇa
20210166113411  lia Mara raBElo VaScoNcEloS
20210166220049  MaNoEl do ESPiriTo SaNTo f.dE BarroS
20210166171957  rENaTo da SilVa BaNdEira
Belém, 24 de maio de 2021
Juarez antônio Simões Quaresma
Presidente da comissão do PSS faPESPa 2021

Protocolo: 659778

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 064/2021 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
taria para o Exercício 2021, conforme solicitação nas sequencias 51, 92 
a 103 - daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021 - coNTraTo:  Nº 005/2021 
– TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇo EirEli - Valor Para o EXErcÍcio 
dE 2021 - r$ 200.000,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 
– 449040 – 0661 – ordenador de despesa : MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa.

Protocolo: 659197

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 202, de 19 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias 
digitais, matrícula 73394, 13/05/2021 a 23/05/2021, à Belém-Pa/almei-
rim/Belém-Pa, para complemento de diárias para continuação do enlace 
almeirim até Monte dourado. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 203, de 20 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) Joao SalaME NETo, GErENTE dE árEa, matrícula 5958797, 
20/05/2021 a 22/05/2021, à Belém-Pa/Xinguara - Parauapebas/Belém-
Pa, para rEUNiÃo coMErcial coM aS PrEfEiTUraS dE ParaUaPEBaS 
E XiNGUara. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presi-
dente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará.
Portaria Nº 204, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 19/05/2021 a 19/05/2021, à Belém-Pa/castanal/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de castanhal. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 205, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícu-
la 72113, 19/05/2021 a 19/05/2021, à Belém-Pa/castanal/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de castanhal. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 206, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, matrícula 
57203796, 19/05/2021 a 19/05/2021, à Belém-Pa/castanal/Belém-Pa, 
para deslocamento dos colaboradores leopoldo Viana e Jorge lopes. a 
localidade de castanhal região Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 207, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, matrícula 
57203796, 20/05/2021 a 20/05/2021, à Belém-Pa/Maracanã/Belém-Pa, 
para deslocamento dos colaboradores leopoldo Moraes Viana e Jorge luiz 
lopes. a localidade de Maracanã. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 208, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 20/05/2021 a 20/05/2021, à Belém-Pa/Maracanã/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de Maracanã. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 209, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunica-
ções, matrícula 734276, 20/05/2021 a 22/05/2021, à Belém-Pa/ourem/
Bonito/Belém-Pa, para readequação e realinhamento dos rádios enlace 
das rotas outem, Bonito e capitão Poço. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 210, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícula 
72113, 20/05/2021 a 20/05/2021, à Belém-Pa/Maracanã/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de Maracanã. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 211, de 21 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrí-
cula 73170 , 20/05/2021 a 22/05/2021, à Belém-Pa/ourem/Bonito/Be-
lém-Pa, para readequação e realinhamento dos rádios enlace das rotas 
outem, Bonito e capitão Poço. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.

Protocolo: 659783

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria
.

Portaria Nº 160/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor (a) EriVElTo rodriGUES PaSTaNa, matrícula nº 
5945680, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada com 
o fEdEraÇÃo dE ParaENSE dE fiSicUlTUriSMo E fiTNESS, cNPJ Nº 
21.699.144/0001-58 referente à lavratura de Termo de fomento para a 
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realização do projeto 29º caMPEoNaTo ParaENSE dE fiSicUlTUriSMo SElETiVa Para caMPEoNaTo BraSilEiro 2021.
Belém, 25 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 660061

errata
.

errata da Portaria Nº. 098/2021-seeL, de 16 de aBriL de 2021, PUBLicada No doe Nº 34.558, de 20/04/2021.
oNde se LÊ: 05 e ½ diárias aos servidores raYSSa TaliNo fErrEira, matrícula nº 5937167/2, MaUricio BarrETo da SilVa, matrícula nº 5901256/1, 
JacKSoN daiVid SilVa dE SoUZa, matrícula nº 5945683/1 e EVaNdro da lUZ riBEiro, matrícula 5309212/1;
Leia-se: 06 e ½ diárias aos servidores MaUricio BarrETo da SilVa, matrícula nº 5901256/1, JacKSoN daiVid SilVa dE SoUZa, matrícula nº 
5945683/1 e EVaNdro da lUZ riBEiro, matrícula 5309212/1;
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 659808

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 150/2021-seeL
TorNar SEM EfEiTo
PUBlicaÇÃo do ProTocolo Nº 656721
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 2006, 
publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria publicada no doE nº 34.587, protocolo nº 656721 de 18/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 660080

secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria
.

Portaria Nº 113/GePs/setUr de 25 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/510326; rESolVE: conceder 1 e 1/2 (uma e meia) diárias ao Servidor aNdrÉ orENGEl diaS, mat. 
5888072/3, Secretário de Estado de Turismo. oBJ: Participar do evento fishing Show. dESTiNo: Boa Vista – rr.PErÍodo: 18 a 19/05/2021. alBiNo 
JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 660107

deFeNsoria PÚBLica
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

eXtrato do editaL Nº 03/2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 8º, Xi e XViii, da lei complementar n° 54, de 7 de feve-
reiro de 2006, TORNA PÚBLICO o presente EDITAL tendo por finalidade a realização do I Processo Seletivo Online para estágio de Pós-graduação, Lato ou 
Stricto Sensu, na área de direito, a ser realizado por intermédio da Escola Superior da defensoria Pública do Estado do Pará - ESdPa, nos termos da lei 
federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da resolução cSdP nº 257, de 14 de dezembro de 2020, conforme as condições estabelecidas no referido 
instrumento convocatório, cujo teor pode ser acessado por meio do link http://www2.defensoria.pa.def.br/esdpa/arquivos/iiPSoE/EdiTal-03_2021.pdf .
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 660142

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços para aquisição de Uniformes diversos para atender as necessidades do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará – TJPa, pelo período de 12 meses, compreendendo o fornecimento da mão de obra e o emprego de todos os equipamentos, 
transporte, ferramentas e EPis necessários à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 09/06/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail 
licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 25 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 659738
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LeGisLatiVo
.

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

.

mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 TOTAL

DESPESA BRUTA 32.214.771,06           31.486.805,87          34.372.535,88         32.439.189,10                     33.111.876,31              33.310.783,23           35.131.569,84           72.205.452,46          42.018.931,63            39.363.601,23          38.993.925,62         34.810.868,27           459.460.310,50           

PESSOAL ATIVO 26.217.509,81  26.129.446,15  26.399.818,68  26.428.905,73       27.069.558,59  26.944.374,93  28.340.167,85  64.223.315,64  36.053.824,22  33.351.611,15    31.768.450,22  29.054.959,10  381.981.942,07  

VENC. VANTAGENS E OUTRAS DESP. 21.507.621,19   21.468.065,12  21.592.933,05  21.741.706,25         22.285.517,63  22.288.134,70  22.060.017,87  36.760.874,73  22.283.681,75  25.130.976,02  22.356.957,14  22.740.278,46  282.216.763,91  

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.709.888,62   4.661.381,03    4.806.885,63   4.687.199,48          4.784.040,96    4.656.240,23    6.280.149,98    27.462.440,91  13.770.142,47   8.220.635,13    9.411.493,08    6.314.680,64    99.765.178,16    

PESSOAL INATIVO 5.997.261,25    5.357.359,72   7.972.717,20    6.010.283,37          6.042.317,72    6.366.408,30    6.791.401,99    7.982.136,82    5.965.107,41     6.011.990,08    7.225.475,40   5.755.909,17    77.478.368,43   

APOSENT., RESERVAS E REFORMAS 4.736.198,97    4.597.062,95   5.954.376,61    4.652.203,34         4.606.808,61    4.606.808,61    4.649.865,41    6.755.390,50    4.458.852,42    4.611.244,57    5.832.704,15    4.363.137,92    59.824.654,06   

PENSÕES 1.261.062,28    760.296,77      2.018.340,59    1.358.080,03          1.435.509,11      1.759.599,69    2.141.536,58    1.226.746,32    1.506.254,99    1.400.745,51    1.392.771,25    1.392.771,25     17.653.714,37    

DESP. NÃO COMPUT. C/ IR (§ 1º art. 19 LRF) 10.122.254,96  9.332.350,89   12.411.544,87   10.142.253,22         10.400.835,40  10.682.673,58  10.897.305,61  15.784.434,80  10.276.087,25  10.300.781,60  11.486.145,39   9.979.337,02    131.816.004,59   

Imposto de Renda 4.112.769,55    3.967.893,56   4.420.938,87   4.131.969,85           4.236.388,91    4.208.576,36    4.076.976,61    7.649.874,07    4.265.846,59    4.288.791,52    4.260.669,99   4.223.427,85    53.844.123,73    

DESP. NÃO COMPUTADAS (§ 1º art. 19 LRF) 6.009.485,41    5.364.457,33   7.990.606,00   6.010.283,37          6.164.446,49    6.474.097,22    6.820.329,00   8.134.560,73    6.010.240,66    6.011.990,08    7.225.475,40   5.755.909,17    77.971.880,86    

Indeniz. p/ Demissão e Incent. à Dem. Volunt. 12.224,16         7.097,61           39.720,34        122.128,77        71.497,31          28.927,01         160.256,23       45.133,25         486.984,68        

Dec. de Decisão Jud. Per. Ant. ao da Apur. 43.571,65         43.571,65         43.571,65         91.605,84               53.308,31         53.308,31         104.182,46       53.308,31         62.796,10         62.796,10         62.796,10         62.796,10         737.612,58         

DEA de Per. Anterior da Apuração 103.197,26       36.191,61           7.832,32-           131.556,55         

Inativos e Pensionistas c/ rec. Vinculados 5.953.689,60   5.313.788,07    7.804.116,75    5.918.677,53          5.989.009,41    6.313.099,99    6.687.219,53    7.928.828,51    5.902.311,31      5.949.193,98    7.162.679,30    5.693.113,07     76.615.727,05    

DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL 26.205.285,65         26.122.348,54          26.381.929,88          26.428.905,73                   26.947.429,82          26.836.686,01           28.311.240,84           64.070.891,73           36.008.690,97          33.351.611,15             31.768.450,22          29.054.959,10           381.488.429,64           

VALOR

25.181.260.033,41             

4.990.000,00                     

209.911.805,00                  

24.966.358.228,41            

381.488.429,64                 

327.644.305,91                 

389.475.188,36                 

370.001.428,94                 

350.527.669,52                

FONTE: SIAFEM - DATA DA EMISSÃO 20/05/2021 ÀS 16:30

Francisco Melo Antonio Gomes Michele Begot Nilse Pinheiro Dilvanda Faro Victor Dias Hilton Aguiar
Presidente 1° Vice Presidente 2° Vice - Presidente 1° Secretaria 2° Secretario 3° Secretario 4° Secretario

Anne Salzer Andrea Cuimar Baía
Diretor Finaceiro Presidente Cotrole Interno

LIMITE DE ALERTA (0,90% do Lim. Máx.) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (0,95% do Lim.Máx) par. Único art. 22 da LRF

% SOBRE A RCL AJUSTADA

1,53

1,31

1,56

1,48

1,40

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (COM DEDUÇAO DE IR

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP. DE PESSOAL 

(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 16 da CF)

(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2020 A ABRIL/2021

Protocolo: 660381
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triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.112, 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 173/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005950/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE alY ParaGUaSSU cHaroNE, as-
sessor administrativo, matrícula nº 0100962, 05 (cinco) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 10 a 14-05-2021.

Protocolo: 660029

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.113, 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 do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 004715/2021.
r E S o l V E:
I - REVOGAR a Portaria 37.019 de 14-04-2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado do Pará nº 34.553 de 15-04-2021.
II - CONCEDER ao servidor TADEU WANDERLEY DA SILVA, Analista Auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100054, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 07-02-2010/2013 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 03-06 a 02-07-2021.

Protocolo: 660033
Portaria Nº 37.116, de 25 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 005709/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaZarÉ daS GraÇaS GoMES NaSciMENTo, ana-
lista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0178810, 30 (trinta) dias 
de licença prêmio, referente ao triênio de 06-12-2006/2009, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 18-05 a 16-06-2021.

Protocolo: 660037

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.109, 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 170/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005944/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor GilBErTo NUNES EricHSEN, assessor adminis-
trativo, matrícula nº 0100823, 12 (doze) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 10 
a 21-05-2021.

Protocolo: 660018
Portaria Nº 37.108, 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 169/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005937/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EMaNoEl Socorro do aMaral PiNHEiro, auxi-
liar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0200028, 14 (quatorze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 20-05 a 02-06-2021.

Protocolo: 660015
Portaria Nº 37.107, 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 168/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005934/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora TErEZa Maria riBEiro rodriGUES, assessor 
de Tecnologia da informação, matrícula nº 0101300, 15 (quinze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 16 a 30-05-2021.

Protocolo: 660013

Portaria Nº 37.105, 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 166/2021, de 20-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005907/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marilia do Socorro lEÃo riBEiro, assessor 
administrativo, matrícula nº 0100808, 04 (quatro) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 03 a 06-05-2021.

Protocolo: 660004
Portaria Nº 37.106, 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 167/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005931/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo daNiEl da SilVa cUNHa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101665, 07 (sete) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 03 a 09-05-2021.

Protocolo: 660010
Portaria Nº 37.110, 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 171/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005945/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MadalENa roSa da coSTa ValENTE, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100325,07 (sete) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 01 a 07-05-2021.

Protocolo: 660019
Portaria Nº 37.111, 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 172/2021, de 21-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005949/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MadalENa roSa da coSTa ValENTE, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100325, 07 (sete) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 08 a 14-05-2021.

Protocolo: 660026

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em Sessão Vir-
tual do dia 03 de novembro de 2020, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 61.064
(Processos nºs 2017/51560-2, 2017/51576-0, 2017/53546-1 e 
2017/53671-5)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil dos 
processos abaixo identificados:
Processo n. 2017/51560-2: ato de Pensão consubstanciado na Portaria PS 
n° 0063 de 04.01.2016, em favor de VicTor Garcia coSTa, dependente 
do ex-segurado clebson Garcia costa;
Processo n. 2017/51576-0: ato de Pensão consubstanciado na Portaria PS 
n° 725 de 01.07.2016, em favor de aNTÔNio alEiXo riBEiro, dependen-
te da ex-segurada doraci lucas ribeiro;
Processo n. 2017/53546-1: ato de Pensão consubstanciado na Portaria 
PS n° 990 de 02.08.2010, em favor de NEYdE corPES PErEira NETa 
e BrENa TaliSSa PErEira loPES, dependentes do ex-segurado José de 
oliveira lopes;
Processo n. 2017/53671-5: ato de Pensão consubstanciado na Portaria PS 
n° 0654 de 12.04.2013, em favor de lUiZ ZiGoMar dE SoUZa, depen-
dente da ex-segurada oneide da Silva Sousa.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 17 de novembro de 2020, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 61.121
(Processo n.º 2019/51203-7)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentado-
ria consubstanciado na PorTaria N° 0934, de 22/04/2014, em favor de 
raiMUNda NoNaTa dE SoUSa PErEira, no cargo de Professor assistente 
Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

Protocolo: 659908
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MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

GoVerNo do estado do ParÁ
MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ
reLatÓrio de GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL
orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social
Maio/2020 a aBril/2021
rGf - aNEXo i (lrf, art. 55, inciso i, alínea “a”)  r$ 1,00

dESPESa coM 
PESSoal

d E S P E S a S  E X E c U T a d a  (Ú l t i m o s  12  M e s e s)
liQUidadaS

mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 ToTal  (ÚlTiMoS 
12 MESES) (a)

iNScriTaS 
EM rESToS a 
PaGar NÃo 

ProcESSadoS
(b)

dESPESa BrUTa coM 
PESSoal (i)
Pessoal ativo
Vencimentos 

Vantagens e outras 
despesas Variáveis 

obrigações Patronais
Pessoal inativo e 

Pensionistas aposen-
tadorias, reserva e 
reformas Pensão

outras despesas de 
Pessoal decorrentes 

de contratos de 
Terceirização ou de 

contratação de forma 
indireta (§ 1º do
art. 18 da lrf)

despesas com Pes-
soal não Executada 
orçamentariamente 

dESPESaS NÃo coM-
PUTadaS (ii) (§ 1º 
do art. 19 da lrf)

indenizações por de-
missão e incentivos à 
demissão Voluntária 
decorrentes de de-

cisão Judicial de 
período anterior ao da 
apuração despesas de 
Exercícios anteriores 

de período anterior ao 
da apuração

inativos e Pensio-
nistas com recursos 

Vinculados

2.465.911,17 2.440.968,52 2.436.048,19 2.402.979,59 2.505.246,20 2.418.747,16 2.445.548,55 4.396.396,83 2.731.614,48 2.656.577,39 2.757.932,49 2.614.767,11 32.272.737,68

 

1.942.492,39 1.935.963,48 1.938.934,75 1.905.866,15 2.008.132,76 1.921.633,72 1.928.717,04 3.645.195,40 2.227.972,33 2.152.935,24 2.241.852,75 1.930.600,62 25.780.296,63
1.609.687,69 1.607.990,16 1.610.961,12 1.580.254,41 1.678.540,48 1.586.764,18 1.594.452,57 2.989.036,64 1.895.124,50 1.809.695,50 1.905.965,60 1.571.394,31 21.439.867,16
332.804,70 327.973,32 327.973,63 325.611,74 329.592,28 334.869,54 334.264,47 656.158,76 332.847,83 343.239,74 335.887,15 359.206,31 4.340.429,47
523.418,78 505.005,04 497.113,44 497.113,44 497.113,44 497.113,44 516.831,51 751.201,43 503.642,15 503.642,15 516.079,74 684.166,49 6.492.441,05
470.520,17 452.106,43 444.214,83 444.214,83 444.214,83 444.214,83 444.214,83 666.322,26 444.214,83 444.214,83 444.214,83 408.752,61 5.551.420,11
52.898,61 52.898,61 52.898,61 52.898,61 52.898,61 52.898,61 72.616,68 84.879,17 59.427,32 59.427,32 71.864,91 275.413,88 941.020,94

            -
411.268,60 381.326,81 345.505,82 344.948,47 449.374,35 345.084,97 357.468,86 720.629,58 346.514,65 393.377,39 351.805,45 526.876,76 4.974.181,71

0,00 26.315,06 0,00 0,00 104.425,88 0,00 0,00 30.365,88 0,00 0,00 0,00 0,00 161.106,82
            -

49.401,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.954,21 0,00 0,00 47.849,70 0,00 178.673,79 286.879,45

361.866,85 355.011,75 345.505,82 344.948,47 344.948,47 345.084,97 346.514,65 690.263,70 346.514,65 345.527,69 351.805,45 348.202,97 4.526.195,44

dESPESa lÍQUida 
coM PESSoal (iii) 

= (i - ii)
2.054.642,57 2.059.641,71 2.090.542,37 2.058.031,12 2.055.871,85 2.073.662,19 2.088.079,69 3.675.767,25 2.385.099,83 2.263.200,00 2.406.127,04 2.087.890,35 27.298.555,97  

 
aPUraÇÃo do cUMPriMENTo do liMiTE lEGal Valor % SoBrE a rcl aJUSTada

rEcEiTa corrENTE lÍQUida - rcl (iV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais 

(art. 166-a, § 1º, da cf) (V) ( - ) Transferências obrigatórias da União 
relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da cf) (Vi)

rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES da 
dESPESa coM PESSoal (Vii) = (iV V - Vi)

25.181.260.033,41  
4.990.000,00  

209.911.805,00  

24.966.358.228,41  

dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = (iii a + iii b) 27.298.555,97 0,11
liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf)

liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x Viii) (parágrafo único, art. 22 da lrf) 
liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x Viii) (inciso ii do § 1º do art. 59 da lrf)

49.932.716,46 0,20
47.436.080,64 0,19
44.939.444,81 0,18

foNTE: SiafEM - Unidade responsável: MPc / dfPlaN, data de emissão: 14/05/2021 e Hora de emissão: 11:45 hs.
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscri-
tos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e 
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

aline ribeiro Brígido
departamento de finanças e Planejamento

crc-Pa nº 013.994/o

rogério couto felipe
controle interno

Josué costa corrêa
analista Ministerial - Especialidade

ciências contábeis
crc-Pa nº 9.591/o-2

 Guilherme da costa Sperry
Procurador-Geral de contas  

Protocolo: 660323
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do estado do ParÁ
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1249/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o cumpri-
mento das atribuições do Grupo de Trabalho da infância e Juventude, cria-
do pela PorTaria N.º 238/2014-MP/PGJ, de 16/01/2014, publicada no 
d.o.E. de 03/02/2014;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 067/2021-MP/PGJ-caoiJ, de 
08/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 4735/2021, em 09/04/2021,
r E S o l V E:
i - dESiGNar os Promotores de Justiça abaixo relacionados para, sem 
prejuízo de suas atribuições, comporem o Grupo de Trabalho da infância e 
Juventude, a contar de 14/05/2021, até ulterior deliberação:
1. MÔNica rEi MorEira frEirE (coordenadora do caoiJ);
2. PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira (PJ auxiliar do caoiJ/ 
3ª PJ cível de Marituba
3. aliNE cUNHa da SilVa (PJ de anapu);
4. aliNE NEiVa alVES da SilVa (PJ de dom Eliseu);
5. carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS (1ºPJdfdH de 
Belém, em exercício);
6. daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa (2ª PJ de rondon do Pará);
7. laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU (1º PJ de Marituba);
8. ÉriKa MENEZES dE oliVEira (1ª PJdc/PP/Ma, em exercício);
9. lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa (3ª PJiJ de ananindeua);
10. lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE (1ª PJ de Tailândia);
11. Maria cláUdia ViToriNo GadElHa (3ª PJ de Paragominas);
12. PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN (1ª PJ de Breves);
13. PaTrÍcia dE fáTiMa carValHo araÚJo (4ª PJiJ de ananindeua);
14. PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo (PJ de São Sebastião da 
Boa Vista);
15. TaTiaNa fErrEira GraNHEN (PJ de inhangapi);
16. VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo (5ª PJiJ de Parauapebas); e
17. ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo (6ª PJiJ de Belém).
ii - rEVoGar, a contar de 14/05/2021, as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 24 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1252/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o cumpri-
mento das atribuições do Grupo de Trabalho em defesa da Educação (“GT 
Educação”), reestruturado pela PorTaria N.º 1.249/2017-MP/PGJ, de 
06/03/2017, publicada no d.o.E. de 23/03/2017;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 33/2021-MP/cao/cidadaNia, de 
12/05/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 6488/2021, em 12/05/2021;
coNSidEraNdo os termos do e-mail encaminhado em 21/05/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar os Promotores de Justiça abaixo relacionados para, sem prejuí-
zo de suas atribuições, comporem o Grupo de Trabalho em defesa da Edu-
cação (“GT Educação”), a contar de 14/05/2021, até ulterior deliberação:
1. carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS;
2. ioNá SilVa dE SoUSa NUNES;
3. aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro;
4. SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME;
5. Maria cláUdia ViToriNo GadElHa;
6. adriaNa PaSSoS fErrEira;
7. MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ;
8. MaGdalENa TorrES TEiXEira;
9. PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo;
10. ÉVEliN STaEViE doS SaNToS;
11. lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira (PJ auxiliar do cao 
cidadania);
12. aliNE JaNUSa TElES MarTiNS;
13. ViViaNa doS SaNToS coUTo dElaQUiS PErEZ;
14. lÍliaN NUNES E NUNES; e
NadilSoN PorTilHo GoMES.
ii - rEVoGar,  a contar de 14/05/2021, as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 24 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 659740

retiFicaÇÃo do iNciso XXiii
Portaria Nº 1215/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando a necessidade de atualização dos Grupos de Trabalho e 
comissões Permanentes do Grupo Nacional de direitos Humanos - GNdH, 
órgão do conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públi-
cos dos Estados e da União - cNPG,
r E S o l V E:
i - dESiGNar os Promotores de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS 
e daNiEla SoUZa filHo MoUra para, sem prejuízo de suas atribuições, 
comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, a contar 
de 18/05/2021, a comissão Permanente de defesa dos direitos Humanos 
- coPEdH.
ii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  a Promotora de Justiça lEaNE 
BarroS fiÚZa dE MEllo da função de titular na comissão Permanente 
de defesa da Saúde - coPEdS, designada pela PorTaria N.º 5.828/2018-
MP/PGJ, de 07/08/2018, publicada no d.o.E. de 24/08/20218.
iii - dESiGNar as Promotoras de Justiça fáBia dE MElo-foUrNiEr e 
fáBia dE oliVEira MUSSi para, sem prejuízo de suas atribuições, com-
porem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, a contar de 
18/05/2021, a comissão Permanente de defesa da Saúde - coPEdS.
iV - dESiGNar a Promotora de Justiça Socorro dE Maria PErEira Go-
MES DOS SANTOS e o Procurador de Justiça WALDIR MACIEIRA DA COSTA 
filHo para, sem prejuízo de suas atribuições,  comporem, na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, a contar de 18/05/2021, a comissão 
Permanente de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso - COPEDPDI.
V - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  o Promotor de Justiça SaNdro 
Garcia dE caSTro da função de titular na comissão Permanente de com-
bate à Violência doméstica e familiar contra a Mulher - coPEVid, designa-
do pela PorTaria N.º 5.904/2017-MP/PGJ, de 11/09/2017, publicada no 
d.o.E. de 21/09/2017.
Vi - dESiGNar os Promotores de Justiça VYllYa coSTa Barra SErENi 
e NadilSoN PorTilHo GoMES para, sem prejuízo de suas atribuições,  
comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, a contar 
de 18/05/2021, a comissão Permanente de combate à Violência domésti-
ca e familiar contra a Mulher - coPEVid.
Vii - dESiGNar os Promotores de Justiça ÂNGEla Maria BaliEiro QUEi-
roZ e carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS para, sem 
prejuízo de suas atribuições,  comporem, na qualidade de titular e suplen-
te, respectivamente, a contar de 18/05/2021, a comissão Permanente de 
Educação - coPEdUc.
Viii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  os Promotores de Justiça JoSÉ 
GodofrEdo PirES do SaNToS e MYrNa GoUVEia doS SaNToS das fun-
ções de titular e suplente, respectivamente, na comissão Permanente de 
Meio ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio cultural - coPEMa, 
designados pela PorTaria N.º 4.067/2017-MP/PGJ, de 27/06/2017, pu-
blicada no d.o.E. de 12/07/2017.
iX - dESiGNar as Promotoras de Justiça alBElY MiraNda loBaTo e Ma-
ria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa para, sem prejuízo de suas atri-
buições,  comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, 
a contar de 18/05/2021, a comissão Permanente de Meio ambiente, Habi-
tação, Urbanismo e Patrimônio cultural - coPEMa.
X - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  a Promotora de Justiça MariEla 
corrÊa HaGE da função de componente do Gabinete integrado de acom-
panhamento à Epidemia do coronavírus-19 – Giac-coVid-19, designada 
pela PorTaria N.º 752/2021-MP/PGJ, de 29/03/2021, publicada no d.o.E. 
de 07/04/2021.
Xi - dESiGNar a Promotora de Justiça ÂNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ 
para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, a contar de 18/05/2021, 
o Gabinete integrado de acompanhamento à Epidemia do coronavírus-19 
– Giac-coVid-19.
Xii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Procurador de Justiça Mar-
coS aNTÔNio fErrEira daS NEVES da função de integrante do Grupo 
de acompanhamento de fatos de interesse do Ministério Público Brasileiro 
junto ao cNMP e ao cNPG , designado pela PorTaria N.º 04-2014-cNPG, 
de 30/04/2014.
Xiii - dESiGNar a Procuradora de Justiça UBiraGilda SilVa PiMENTEl, 
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa,  
para, sem prejuízo de suas atribuições,  integrar o Grupo de acompanha-
mento de fatos do de interesse do Ministério Público Brasileiro junto ao 
cNMP e ao cNPG.
XiV - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  os Procuradores de Justiça 
lUiZ cESar TaVarES BiBaS e fraNciSco BarBoSa dE oliVEira das 
funções de titular e suplente, respectivamente, no Grupo de acompanha-
mento de Processos de interesse do Ministério Público nos Tribunais Supe-
riores - GaP/cNPG, designados pela PorTaria N.º 7.389/2014-MP/PGJ, de 
13/11/2014, publicada no d.o.E. de 23/11/2014.
XV - dESiGNar os Procuradores  de Justiça aNTÔNio EdUardo BarlETa 
dE alMEida, Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-insti-
tucional, e SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa para, sem prejuízo de 
suas atribuições,  comporem, na qualidade de titular e suplente, respecti-
vamente, a contar de 18/05/2021, o Grupo de acompanhamento de Pro-
cessos de interesse do Ministério Público nos Tribunais Superiores - GaP/
cNPG.
XVi - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  o Procurador de Justiça Mar-
coS aNTÔNio fErrEira daS NEVES e, a contar de 27/03/2020, a Pro-
motora de Justiça Maria do carMo MarTiNS liMa das funções de titular 
e suplente, respectivamente, no Grupo de acompanhamento legislativo - 
Gal, designados pela PorTaria N.º 7.389/2014-MP/PGJ, de 13/11/2014.
XVii - dESiGNar os Procuradores  de Justiça lUiZ cESar TaVarES BiBaS 
e WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO  para, sem prejuízo de suas atri-
buições,  comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, 
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a contar de 18/05/2021, o Grupo de acompanhamento legislativo - Gal.
XViii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  o Procurador de Justiça 
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES da função de interlocutor, no 
Grupo Nacional de Efetivação do controle Externo da atividade Policial, de-
signado pela PorTaria N.º 4135/2019-MP/PGJ, de 21/10/2019, publicada 
no d.o.E. de 13/11/2019.
XiX - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  os Promotores de Justiça 
carloS STiliNaNdi Garcia e fraNKliN loBaTo Prado das funções 
de titular e suplente, respectivamente, no Grupo de controle Externo da 
atividade Policial, designados pela PorTaria N.º 7.389/2014-MP/PGJ, de 
13/11/2014.
XX - dESiGNar o Promotor de Justiça lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo 
para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na qualidade integrante, a 
contar de 18/05/2021, o Grupo de controle Externo da atividade Policial.
XXi - dESiGNar a Promotora de Justiça JoaNa cHaGaS coUTiNHo para, 
sem prejuízo de suas atribuições,  compor, na qualidade de integrante, 
a contar de 18/05/2021,  o Grupo de Trabalho de combate aos delitos e 
infrações relativas à Produção, distribuição e comercialização de combus-
tíveis e demais infrações contra a ordem Econômica – GT1.
XXii - dESiGNar o Promotor de Justiça fraNciSco dE aSSiS SaNToS 
laUZid para, sem prejuízo de suas atribuições,  compor, na qualidade de 
integrante, a contar de 18/05/2021,  o Grupo de Trabalho de combate à 
lavagem de dinheiro e aos crimes contra a ordem Tributário relativos às 
organizações criminosas - GT2.
XXiii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  o Promotor de Justiça fir-
MiNo araÚJo dE MaToS da função de suplente no Grupo de Trabalho de 
defesa do Patrimônio Público e combate à corrupção – GT4, designados 
pela PorTaria N.º 457/2012-MP/PGJ, de 08/02/2012, publicada no d.o.E. 
de 06/03/2012.
XXiV - dESiGNar os Promotores de Justiça laUro fraNciSco da SilVa 
frEiTaS JÚNior e ÉriKa MENEZES dE oliVEira para, sem prejuízo de 
suas atribuições,  comporem, na qualidade de titular e suplente, respec-
tivamente, a contar de 18/05/2021, o Grupo de Trabalho de defesa do 
Patrimônio Público e combate à corrupção - GT4.
XXV - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  o Promotor de Justiça arNal-
do cÉlio da coSTa aZEVEdo da função de integrante do Grupo Estrutu-
ral - Grupo Nacional de combate às organizações criminosas, designado 
pela PorTaria N.º 7.389/2014-MP/PGJ, de 13/11/2014.
XXVi - dESiGNar a Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE 
carValHo para, sem prejuízo de suas atribuições,  compor, na qualidade 
de integrante, a contar de 18/05/2021, o Grupo Estrutural - Grupo Nacio-
nal de combate às organizações criminosas.
XXVii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  o Promotor de Justi-
ça Marco aUrÉlio liMa do NaSciMENTo da função de suplente, no 
Grupo Nacional de defesa do consumidor, designado pela PorTaria N.º 
5.419/2019-MP/PGJ, de 16/09/2019, publicada no d.o.E. de 25/09/2019.
XXViii - dESiGNar os Promotores de Justiça JoaNa cHaGaS coUTiNHo e 
frEdErico aNTÔNio liMa dE oliVEira para, sem prejuízo de suas atri-
buições,  comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, 
a contar de 18/05/2021, o Grupo Nacional de defesa do consumidor.
XXiX - diSPENSar, a contar de 18/05/2021,  os Promotores de Justiça 
doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS, JoaNa cHaGaS coUTiNHo, Mar-
co aUrÉlio liMa do NaSciMENTo e NilToN GUrJÃo daS cHaGaS das 
funções de integrantes da comissão Estadual de combate à Violência nos 
Estádios de futebol, designados pela PorTaria N.º 1.096/2020-MP/PGJ, 
de 27/02/2020, publicada no d.o.E. de 09/03/2020.
XXX - dESiGNar o Procurador de Justiça aNTÔNio EdUardo BarlETa 
dE alMEida, para, na qualidade de presidente, e o Procurador de Justiça 
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, e os Promotores de Justiça SAMIR 
TadEU MoraES daHáS JorGE, JoaNa cHaGaS coUTiNHo, e alEXaNdrE 
MarcUS foNSEca ToUriNHo, chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral 
de Justiça, na qualidade de integrantes, comporem, sem prejuízo de suas 
atribuições,  a contar de 18/05/2021, a comissão Estadual de combate à 
Violência nos Estádios de futebol.
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: 659743
Portaria Nº 1262/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando a necessidade de atualização dos Grupos de Trabalho, comi-
tês e comissões do conselho Nacional do Ministério Público - cNMP,
r E S o l V E:
i - rEPrESENTar, sem prejuízo de suas atribuições, o Ministério Público do 
Estado do Pará na comissão de acompanhamento legislativo e Jurispru-
dência - cNMP, a contar de 18/05/2021, até ulterior deliberação.
ii - dESiGNar o servidor faBrÍcio JoSÉ BarroSo SaldaNHa, diretor 
do departamento de informática, para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer a função de Gestor do Portal operacional - cNMP, a contar de 
18/05/2021, até ulterior deliberação.
iii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça MilToN 
lUiS loBo dE MENEZES da função de titular no comitê de Políticas de 
Segurança institucional - cNMP, designado pela PorTaria N.º 1139/2016-
MP/PGJ, de 02/03/2016, publicada no d.o.E. de 12/04/2016.
iV - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça arNaldo 
cÉlio da coSTa aZEVEdo da função de representante do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará no comitê de Políticas de Segurança institucional 
- cNMP, designado pela PorTaria N.º 3357/2014-MP/PGJ, de 29/06/2004, 
publicada no d.o.E. de 04/08/2014.
V - dESiGNar os Promotores de Justiça carloS STiliaNidi Garcia e 

ÉriKa MENEZES dE oliVEira para, sem prejuízo de suas atribuições, 
comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, a contar 
de 18/05/2021, o comitê de Políticas de Segurança institucional - cNMP.
Vi - dESiGNar o Procurador de Justiça JorGE dE MENdoNÇa rocHa 
e o Promotor de Justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE para, sem 
prejuízo de suas atribuições, comporem, na qualidade de titular e suplen-
te, respectivamente, a contar de 18/05/2021, o comitê Gestor do Plano 
Nacional de Gestão de documentos e Memória do Ministério Público - co-
PlaNaME/cNMP.
Vii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS da função de representante do Ministério 
Público do Estado do Pará no comitê Gestor Nacional do Projeto defesa do 
Estado laico - cNMP, designado pela PorTaria N.º 7597/2014-MP/PGJ, 
de 20/11/2004.
Viii - dESiGNar a Promotora de Justiça daNiEla SoUZa filHo MoUra 
para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na qualidade de titular, 
a contar de 18/05/2021, o comitê Gestor Nacional do Projeto defesa do 
Estado laico - cNMP.
XiX - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, a Promotora de Justiça MÔ-
Nica criSTiNa GoNÇalVES MElo da rocHa da função de titular na Es-
tratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENaSP/cNMP, designa-
da pela PorTaria N.º 5598/2017-MP/PGJ, de 29/08/2017, publicada no 
d.o.E. de 31/08/2017.
X - dESiGNar os Promotores de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS 
e aNa Maria MaGalHÃES dE carValHo para, sem prejuízo de suas atri-
buições, comporem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, 
a contar de 18/05/2021, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pú-
blica - ENaSP/cNMP.
Xi - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça rai-
MUNdo dE JESUS coElHo dE MoraES da função de representante do 
Ministério Público do Estado do Pará no Grupo de Estudos de Valoração 
do dano ambiental - comissão do Meio ambiente - cNMP, designado pela 
PorTaria N.º 3163/2020-MP/PGJ, de 06/11/2020, publicada no d.o.E. de 
12/11/2020.
Xii - dESiGNar a Promotora de Justiça alBElY MiraNda loBaTo para, 
sem prejuízo de suas atribuições, compor, na função de representante do 
Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 18/05/2021, o Grupo de 
Estudos de Valoração do dano ambiental - comissão do Meio ambiente - 
cNMP.
XIII - DISPENSAR, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça WILSON 
PiNHEiro BraNdÃo da função de representante do Ministério Público do 
Estado do Pará no Grupo de Sistema Prisional  - Estratégia Nacional de 
Justiça e Segurança Pública - ENaSP/cNMP, designado pela PorTaria N.º 
5655/2012-MP/PGJ, de 29/11/2012, publicada no d.o.E. de 20/12/2012.
XiV - dESiGNar o Promotor de Justiça SaMir TadEU MoraES daHaS 
JorGE para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na função de repre-
sentante do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 18/05/2021, 
o Grupo de Sistema Prisional - Estratégia Nacional de Justiça e Segurança 
Pública - ENaSP/cNMP.
XV - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça SáVio 
rUi BraBo dE araÚJo da função de representante do Ministério Público 
do Estado do Pará na comissão de controle administrativo e financeiro - 
cNMP, designado pela PorTaria N.º 6640/2016-MP/PGJ, de 06/10/2016, 
publicada no d.o.E. de 26/10/2016.
XVi - dESiGNar a Promotora de Justiça HElENa Maria oliVEira MU-
NiZ GoMES para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na função 
de representante do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 
18/05/2021, a comissão de controle administrativo e financeiro - cNMP.
XVii - diSPENSar, a contar de 18/05/2021, o Promotor de Justiça JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS da função de representante do Ministério 
Público do Estado do Pará na comissão do Meio ambiente - cNMP, desig-
nado pela PorTaria N.º 1807/2011-MP/PGJ, de 28/04/2021, publicada no 
d.o.E. de 04/05/2021.
XXViii - dESiGNar a Promotora de Justiça alBElY MiraNda loBaTo 
para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na função de represen-
tante do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 18/05/2021, a 
comissão do Meio ambiente - cNMP.
XXiX - dESiGNar o Promotor de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaN-
ToS para, sem prejuízo de suas atribuições, compor, na função de titular, 
a contar de 18/05/2021, o Grupo de Sistema de informação - Estratégia 
Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENaSP/cNMP.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 24 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 660143
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):
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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).
iii - rEVoGar, a contar de 12/05/2021, as disposições em contrário.
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
republicada por incorreção no d.o.e. de 25/05/2021

Protocolo: 660140

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

carta coNVite Nº. 002/2021-MP/Pa (rePetiÇÃo do coNVite 
Nº 001/2021)
oBJETo: reforma do GaBiNETE do oUVidor GEral do Ministério Público 
do Estado do Pará.
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 121/2020-SGJ-Ta, o qual en-
sejou a carta convite nº. 002/2021-MP/Pa (repetição da carta convite Nº 
001/2021) e, diante do julgamento do comissão Permanente de licitação, 
designada pela PorTaria Nº. 230/2021-MP/PGJ, adjudico e homologo, 
conforme art. 43, Vi, da lei nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da em-
presa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:

oBJETo 1ª claSSificada Valor GloBal
rEforMa do GaBiNETE do oUVidor GEral do 

MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará. ESTillo ENGENHaria lTda r$$33.280,35

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém, 25 de maio de 2021.
cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 659885

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata da 2ª sessÃo eXtraordiNÁriado coLÉGio de 
ProcUradores de JUstiÇa
data: 20/05/2021 (quinta-feira)
Horário: 9h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Ju-
nior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS
comparecimento: Participaram da sessão o Procurador-Geral de Justiça, 
dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, e os Procuradores de Justiça, drs. 
Manoel Santino Nascimento Junior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, 
cláudio Bezerra de Melo, Ubiragilda Silva Pimentel, luiz cesar Tavares 
Bibas, francisco Barbosa de oliveira, adélio Mendes dos Santos, Mariza 
Machado da Silva lima, antônio Eduardo Barleta de almeida, ricardo albu-
querque da Silva, Mario Nonato falangola, Maria da conceição de Mattos 
Sousa, Tereza cristina Barata Batista de lima, Maria Tércia ávila Bastos 
dos Santos, Estevam alves Sampaio filho, Hezedequias Mesquita da costa, 
Maria célia filocreão Gonçalves, cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, Nelson Pereira Medrado, rosa 
Maria Rodrigues Carvalho, Hamilton Nogueira Salame, Waldir Macieira da 
costa filho, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, e ana Tereza do Socorro da 
Silva abucater, Secretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta. Justificaram a ausência, os Procuradores 
de Justiça: Geraldo de Mendonça rocha, dulcelinda lobato Pantoja, Marcos 
antônio ferreira das Neves, Maria da conceição Gomes de Souza (consulta 
médica), leila Maria Marques de Moraes (problemas técnicos para acessar 
o Plenário remotamente), e Jorge de Mendonça rocha (Sessão TJEPa).
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira. Nada a consignar.
3. assunto: comunicações da Secretaria. a Secretária informou que o Pro-
curador de Justiça adélio Mendes, por meio do expediente protocolizado 
sob o nº 6614/2021, de 14/05/2021, requereu seja tornada sem efeito 
a inscrição para concorrer à formação da lista tríplice para o cargo de 
ouvidor-Geral do Ministério Público, por motivo de ordem pessoal, requeri-
mento deferido pelo Presidente em despacho datado de 17/05/2021; pos-
teriormente, o dr. adélio Mendes ingressou com novo pedido de inscrição 

para o mesmo fim; o Dr. Adélio se manifestou. A Secretária informou que 
o Procurador de Justiça Marcos antônio ferreira das Neves, por meio de 
expediente protocolizado sob o nº 6754/2021, de 17 de maio de 2021, 
solicitou afastamento das suas funções no E. colégio de Procuradores de 
Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tratar de interesses particulares. 
a Secretária informou que a Presidente da comissão Gestora de Sistemas 
da área Meio (cGSaM), dra. Ubiragilda Pimentel, por meio do expediente 
protocolizado sob o nº 6654/2021, de 17/05/2021, solicitou a indicação 
de um representante do colégio de Procuradores de Justiça para compor 
a referida comissão; destacou que há registro na Secretaria da indicação 
do dr. Mario falangola para a referida comissão, na sessão ordinária de 
janeiro de 2018; a dra. rosa carvalho se candidatou e teve o nome apro-
vado, por unanimidade. o dr. Manoel Santino discorreu sobre a correição 
em curso, pela corregedoria-Nacional do Ministério Público, e anunciou a 
correição nas Procuradorias de Justiça, pela corregedoria-Geral do Ministé-
rio Público, no mês de junho do corrente ano; o Presidente também teceu 
considerações sobre a correição nacional.
4. Processo nº 038/2019-cPJ. recorrente: anselmo Jesus Queiroz da cos-
ta. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de Jus-
tiça Maria Tercia ávila Bastos dos Santos. assunto: recurso contra decisão 
da Procuradoria–Geral de Justiça que aplicou penalidade ao recorrente 
nos autos do Processo administrativo disciplinar nº 49631/2014 SGJ-Ta. o 
Presidente anunciou o julgamento do processo. Esclareceu que, na sessão 
ordinária de 05/03/2020, após a leitura do voto da relatora, reconhecendo 
a prescrição, o dr. Marcos antônio pediu vistas e devolveu, posteriormen-
te, o processo declarando-se impedido de apreciar o feito. a Secretária 
registrou os membros impedidos: cândida de Jesus ribeiro do Nascimento 
(prolatora da decisão recorrida em sede de Pad, art.144, ii do cPc); Jorge 
de Mendonça rocha (PGJ em exercício, determinou a abertura de sindicân-
cia administrativa investigatória em desfavor do recorrente); Geraldo de 
Mendonça rocha (irmão do prolator da decisão recorrida - art.157, inciso 
iii da lcE nº 057, de 2006 e 144, iii do cPc); dulcelinda lobato Pantoja 
(instaurou o Processo administrativo disciplinar em desfavor ao recorren-
te, art.144, inciso ii do código de Processo civil, p. 531); ricardo albu-
querque da Silva (parte interessada; interpôs recurso contra a exoneração 
do servidor recorrente, p. 97); Mario Nonato falangola (tio do advogado do 
recorrente - art. 157, inciso iii da lcE nº 057, de 2006; prolator de deci-
são liminar monocrática de reintegração do servidor, p. 97) Marcos antônio 
ferreira das Neves (proferiu decisão no âmbito administrativo, art. 252, 
inciso iii, do cPP, art. 144, inciso ii, do cPc, e art. 11 da lcE nº 057, de 
2006); e os suspeitos: raimundo de Mendonça ribeiro alves (por motivo 
de foro íntimo, art. 111 e 154 da lei 057, de 2006); Hamilton Nogueira 
Salame (por motivo de foro íntimo, art. 111 e 154 da lei 057, de 2006); 
Hezedequias Mesquita da costa (por motivo de foro íntimo, art. 111 e 
154 da lei 057, de 2006); Maria célia filocreão Gonçalves (por motivo de 
foro íntimo, art. 111 e 154 da lei 057, de 2006); leila Maria Marques de 
Moraes (por motivo de foro íntimo, art. 111 e 154 da lei 057, de 2006); 
e rosa Maria rodrigues carvalho (por motivo de foro íntimo, art. 111 e 
154 da lei 057, de 2006). os Procuradores de Justiça Hezedequias costa, 
Célia Filocreão e Rosa Carvalho refluiram das respectivas declarações de 
suspeição registradas e se consideraram aptos a votar. as partes foram 
devidamente intimadas. Não houve inscrição de partes nem de advogados 
para participar da sessão. A Relatora ratificou os termos de seu voto pela 
extinção da pretensão punitiva da administração Pública sobre o recor-
rente, reconhecendo de ofício a prescrição, com supedâneo no art. 198, 
inciso ii, do regimento Jurídico Único do Estado do Pará (rJU/Pa) c/c o 
art. 112 da lei nº 8.112, de 1990, aqui aplicada subsidiariamente e deter-
minando o arquivamento dos autos com observância do art. 226 do rJU/
Pa. Em votação, por unanimidade, deliberou o E. colégio pelo acatamento 
da preliminar de prescrição da pretensão punitiva da administração Pública 
sobre o recorrente, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, 
nos termos do voto da relatora. registrada a abstenção dos drs. antônio 
Barleta e cesar Mattar.
a sessão foi encerrada às 10h:15m.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 659968
Portaria Nº 1173/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 027/2021/cSMP-MPPa, de 
02/02/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 1708/2021, em 03/02/2021;
coNSidEraNdo os termos do Edital n.º 01/2021-PGJ, de 04/05/2021, 
publicado no d.o.E. de 07/05/2021, e republicado por incorreção no d.o.E. 
de 12/05/2021;
coNSidEraNdo os termos do requerimento do Exmº. Sr. Promotor de 
Justiça dirk costa de Mattos Junior, protocolizado no “SiP” sob o n.º 
6454/2021, em 12/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 79, inciso V, da lei complementar n.º 
057, de 06/07/2006 - lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará,
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r E S o l V E:
loTar o Promotor de Justiça Substituto de 1ª Entrância dirK coSTa dE 
MaTToS JUNior  no cargo de Promotor de Justiça de Uruará.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.e. de 24/05/2021

Protocolo: 659744
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000193-117/2021, que se encontra à 
disposição na 3ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
PorTaria Nº 001/2021-MP/3ªPJiJ
requerido: fUNdaÇÃo PaPa JoÃo XXiii - fUNPaPa
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, os ESPAÇOS DE 
acolHiMENTo rEcoMEÇar e ESPaÇo dE acolHiMENTo dUlcE accioli.
ProMoTora dE JUSTiÇa – SiNTia NEVES dE QUiTaNdilHa BiBaS Ma-
radEi

Protocolo: 659741
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 001/2021-2ªPJPGM
o Promotor de Justiça carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, 
de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–
cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 
nº 001/2021-2ªPJPGM, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro Célio Miranda, 
cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-
3820.
PorTaria Nº 001/2021-2ªPJPGM
objeto: acompanhar a fiscalização de Políticas Públicas necessárias para 
o desenvolvimento do centro de recuperação regional de Paragominas – 
crrP, 19º Batalhão da Polícia Militar e das delegacias de Polícia civil de 
Paragominas – 13ª Seccional e dEaM.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo de PJ de Para-
gominas

Protocolo: 659742
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000208-117/2020, que se encontra à 
disposição na 2ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 754.
PorTaria Nº 002/2020-MP/2ªPJiJ
requerido: PlaNo dE aTUaÇÃo daS PJiJs dE BElÉM – BiÊNio 2020/2021
assunto: instaurar o presente Procedimento administrativo, em ra-
zão da necessidade de acompanhamento do Plano de atuação do biênio 
2020/2021, cujo enfoque trata do enfrentamento à violência sexual nas 
escolas
ProMoTora dE JUSTiÇa – ioNá SilVa E SoUSa NUNES

Protocolo: 659739
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000210-117/2020, que se encontra à 
disposição na 2ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 754.
PorTaria Nº 003/2020-MP/2ªPJiJ
requerido: aBriGo ESPEcial calaBriaNo / ESPaÇo dE acolHiMENTo 
EUclidES coElHo
assunto: instaurar o presente Procedimento administrativo, em razão da 
necessidade de acompanhar o funcionamento do aBriGo ESPEcial cala-
BriaNo e ESPaÇo dE acolHiMENTo EUclidES coElHo
ProMoTora dE JUSTiÇa – ioNá SilVa E SoUSa NUNES

Protocolo: 659737
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE BElÉM, dra. SiNTia NoNaTa 
NEVES dE QUiNTalHa BiBaS MaradEi, torna pública a instauração de 

Procedimento administrativo, que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de da infância e Juventude de Belém, situada na rua Ângelo 
custódio, nº 85, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 001/2021
data da instauração: 20/05/2021
Objeto: fiscalizar continuamente o espaço de acolhimento Creche-Casa Lar 
cordeirinhos de deus.
Promotoria de Justiça: 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa da iNfÂNcia E JU-
VENTUdE dE BElÉM
Promotor de Justiça: SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTalHa BiBaS Ma-
radEi

Protocolo: 659750
extrato da Portaria Nº 002/2021 – MP/ic
origem: 5ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
PorTaria Nº 002/2021 – MP/ic
Procedimento administrativo de acompanhamento nº: 0000305-131/2021
data de instauração: 24/05/2021.
fundamento legal: lei 10.216/21; lei nº 13.146/15; lei nº 7.853/91; 
Portaria 106/2000; Portaria 175/200; resolução nº 174/2017, do conselho 
Nacional do Ministério Público do Estado do Pará; resolução nº 007/2019-
cPJ/2019, do colégio de Procuradores de Justiça - MPPa
Objeto: acompanhar, fiscalizar as ações necessárias e sanar as irregulari-
dades verificadas no CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ICOARACI 
– caPS e rESidÊNcia TEraTÊUTica dE icoaraci.
JoSÉ EdValdo PErEira SalES, Promotor de Justiça em exercício na 5ª 
Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de ico-
araci

Protocolo: 659757
Portaria ProcediMeNto PreParatÓrio 04/2021-MP/3ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de Justiça de Marituba, PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEi-
ra, titular, no uso de suas atribuições de defesa direitos constitucionais 
fundamentais, do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Marituba, vem no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, da 
constituição federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 
347/1985, art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017, 
do conselho Nacional do Ministério Público resolve instaurar o presente 
procedimento preparatório: 001292-025/2020
iNVESTiGado: HoSPiTal dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia aUGUSTo cHa-
VES MariTUBa
iNTErESSadoS: a colETiVidadE / ESTado do Pará – MiNiSTErio PÚ-
Blico do ESTado do Pará
oBJETo da aPUraÇÃo: apurar irregularidades no funcionamento do Hos-
pital Augusto Chaves, mais especificamente no que concerne ao registro 
dos pontos dos trabalhadores lotados no referido Hospital e jornada de tra-
balho, além do não recolhimento de iNSS para a previdência social, apesar 
de constar desconto na folha de pagamento.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira (3ª Promotora de Justiça 
cível e de defesa dos demais direitos constitucionais fundamentais, do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 659735
Portaria Nº 1265/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar n.º 0003221-
29.2020.8.14.0000 em tramite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça rai-
MUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES para atuar no Processo adminis-
trativo disciplinar supramencionado podendo tomar todas as providencias 
que entender cabíveis, inclusive, investigar, requisitar diligências, infor-
mações, exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, 
realizar oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer 
e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
ao graus e instâncias jurídicas até o final do processo, em tudo respeitados 
os direitos e garantias que assistem ao indiciado e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 25 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 660356
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de ProMoÇÃo de arQUiVaMeNto
ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 000232-200/2019
o 2° cargo da Promotoria de Justiça de direitos constitucionais, funda-
mentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
ananindeua, por intermédio da Excelentíssima Promotora de Justiça, em 
exercício, dra. PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, nos termos 
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do artigo 27, §1º, da resolução nº 007/2019-cPJ, que prevê a publicação 
na imprensa, quando não localizados os que devem ser cientificados, torna 
público a quem interessar a Promoção de arquivamento do Procedimento 
administrativo nº 000232-200/2019-MP/2°PJdc, tendo como interessa-
dos: aProVadoS No coNcUrSo c-204 da SEcrETaria dE ESTado da 
adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP.
registre-se, por oportuno, que eventual interposição de recurso deve ser 
feita no prazo recursal de 10 (dez) dias, contados da publicação, conforme 
resolução n° 007/2019-cPJ, artigo 37 c/c resolução nº 174/2017-cNMP, 
artigo 13.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo
2ª Promotora de Justiça, em exercício.

Protocolo: 660066
extrato da Portaria Nº 010/2021-MP/PJBN
a Promotora de Justiça Titular de Brasil Novo, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º, da lei complementar nº 057/2006 e no art. 4º, inc. Vi, da reso-
lução nº 023 – cNMP, de 17/09/2007, e na resolução Nº 010/2011-cPJ, de 
30/06/2011, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTra-
TiVo Nº 010/2021-MP/PJBN, registrado no SiMP Nº 008170-031/2020, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Brasil Novo, 
situada na rua do comércio, Nº 1136, Bairro centro, cEP: 68.148-000, 
município de Brasil Novo/Pa, telefone (93) 3514-1102, e-mail: mpbrasil-
novo@mppa.mp.br.
PorTaria Nº 010/2021-MP/PJBN
requerente: Marliana lima coimbra; Promotoria de Justiça de Brasil Novo;
requerido: 10ª crS-SESPa; Secretária Municipal Saúde de Brasil Novo;
assunto: Procedimento administrativo autuado nesta Promotoria de Justi-
ça com objetivo de acompanhar o processo de pagamento das diárias de 
ajuda de custo de Tratamento fora de domicílio da paciente MarliaNa 
liMa coiMBra.
Brasil Novo/Pa, 25 de maio de 2021.
dirK coSTa dE MaTToS JUNior – Promotor de Justiça

Protocolo: 660072
extrato da Portaria Nº 011/2021 – inquérito civil nº 000288-
151/2018.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil 
nº 000288-151/2018 que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Portaria de instauração: 011/2021-MP/6ºPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente possíveis irregularidades no âmbito da Se-
cretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl), tendo em vista a possível 
existência de funcionários comissionados fantasmas, parentes de políticos.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 660079
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 002/2021-MP/5ªPJcr
o 5º Promotor de Justiça de redenção, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar n. 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução Nº 
23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de Procedimento in-
vestigatório criminal n. 001133-070/2021 que se encontra a disposição na 
Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, 
nº. 385, Setor Parque dos Buritis i - cEP: 68.552-760 – redenção – Pará 
– fone: (094)3363-1607
PorTaria N. 002/2021 – MP/5ªPJcr
investigado: a. S. d. a.
assunto: apuração de possível crime praticado por servidor contra a ad-
ministração pública.

Protocolo: 660081
resUMo da Portaria N.º 04/2021/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 04/2021/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.° 000346-950/2020
instauração de Procedimento administrativo para apurar e acompanhar 
eventual situação de risco e/ou vulnerabilidade da adolescente W.S.S., 
bem como aplicar as medidas de proteção adequadas.
Marabá/Pa, aos 25 de maio de 2021.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 660082
extrato da Portaria Nº 012/2021 – inquérito civil nº 000053-
101/2019.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil 

nº 000053-101/2019 que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Portaria de instauração: 012/2021-MP/6ºPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente possíveis irregularidades no âmbito da Se-
cretaria de Estado da fazenda (SEfa), relativo ao desvio de pagamento 
do mês de novembro de 2018, de 13(treze) contas de pensionistas e 04 
(quatro) contas de consignatários, para contas de terceiros não autoriza-
dos pela SEfa.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 660075
extrato da Portaria Nº 017/2021 – inquérito civil nº 001592-
101/2018.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo 
dE oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração inquérito civil 
nº 001592-101/2018 que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Portaria de instauração: 017/2021-MP/6ºPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente possível prática de ato de improbidade 
administrativa por parte de agentes públicos da Secretaria de Estado da 
fazenda em decorrência do deferimento do pedido de restituição de crédito 
tributário de icMS-ST, Processo n° 172018730000931-2, formulado pela 
empresa JoBEl diSTriBUidora dE BEBidaS lTda.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 660077
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria
 Simp: 000202-136/2021
o Promotor de Justiça Titular de São João de Pirabas/Pa torna pública a 
instauração do Procedimento investigatório criminal registrado no simp 
sob o nº 000202-136/2021, que se encontra na Promotoria de Justiça de 
São João de Pirabas, situada na tv. da Glória, 331, centro, cep:68.719-
000- São João de Pirabas- Pará- fone:(91)3449-1106
PorTaria Nº 000202-136/2021
interessado(s): Ministério Público Estadual
assunto: apuração, realização de diligências e possível embasamento de 
ação penal da ocorrência dos crimes previstos no art. 337- f e no art. 288, 
todos do código Penal.
Bruno Saravalli rodrigues- Promotor de Justiça

Protocolo: 660070
Portaria Nº 1147/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 394/2021-PGJ/MPPa, datado de 
23/4/2021, protocolizado sob o n.º 5416/2021, em 26/4/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ cola-
rES para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Membro 
auxiliar do Núcleo de combate à Violência doméstica e familiar contra a 
Mulher, até ulterior deliberação, a contar de 12/04/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1156/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
5087/2021, datado de 16/04/2021; e
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 006/2014-MP/cPJ, de 
16/7/2014, publicada no d.o.E em 23/7/2014 e republicada em 29/7/2014;
r E S o l V E:
i - diSPENSar a Promotora de Justiça adriaNa PaSSoS fErrEira da 
função de coordenadora da região administrativa 6 - região do Tocantins, 
designada pela PorTaria N.º 280/2021-MP/PGJ, de 5/2/2021, publicada 
no d.o.E. de 15/2/2021, a contar de 15/4/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora adriana Passos ferreira se houve no desempenho das atri-
buições de referida função.
iii – dESiGNar o Promotor de Justiça GErSoN daNiEl SilVa da Sil-
VEira, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de co-
ordenador da região administrativa 6 - região do Tocantins, a partir de 
15/4/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 1159/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5910/2021, em 04/05/2021;
coNSidEraNdo os termos do art. 4º, parágrafo único, da resolução n.º 
006/2014-MP/cPJ, de 16/07/2014, publicado no d.o.E em 23/07/2014, 
republicada em 29/07/2014;
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça VaNESSa HErcUlaNo GalVÃo para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenadora da re-
gião administrativa 12 - região Sudeste iV, no período de 1º a 30/04/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1161/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
19343/2020, em 16/09/2020;
coNSidEraNdo os termos do art. 4º, parágrafo único, da resolução n.º 
006/2014-MP/cPJ, de 16/07/2014, publicado no d.o.E em 23/07/2014, 
republicada em 29/07/2014;
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça MaUro GUilHErME MESSiaS doS SaN-
ToS para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coorde-
nador da região administrativa 12 - região Sudeste iV, durante o afasta-
mento da titular, dra. francys lucy Galhardo do Vale, no período de 22/09 
a 1º/10/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1171/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5055/2021, em 15/4/2021,
r E S o l V E:
i - diSPENSar o servidor TarSo dE MElo fidEliS ocupante do cargo de 
Auxiliar de Administração, da Função Gratificada de Chefe do Serviço de 
Artes Gráficas, a contar de 14/4/2021.
ii - dESiGNar o servidor ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE ocupante 
do cargo de Auxiliar de Administração, para exercer a Função Gratificada 
de Chefe do Serviço de Artes Gráficas, a contar de 14/4/2021.
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
Portaria Nº 1172/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5056/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo TarSo dE MElo fidEliS ocupante do cargo 
de Auxiliar de Administração, lotado no Serviço de Artes Gráficas, Grati-
ficação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto de-
sempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 14/4/2021.
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
Portaria Nº 1177/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
5038/2021, bem como a PorTaria Nº 928/2021-MP/PGJ, publicada no 
doE de 17/05/2021,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a Promotora de Justiça Socorro dE Maria PErEira Go-
MES doS SaNToS para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as atri-
buições do cargo de coordenador do Núcleo Permanente de incentivo à 
autocomposição – NUPEia, a contar de 20/04/2021.
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

Portaria Nº 1182/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4623/2021, em 07/04/2021;
coNSidEraNdo que o Vice-coordenador das Promotorias de Justiça de 
Benevides, o Promotor de Justiça, dr. laércio Guilhermino de abreu foi re-
movido pelo critério de antiguidade, por meio da PorTaria Nº 605/2021-
MP/PGJ, publicada no doE de 11/03/2021, para o cargo de 1º Promotor 
de Justiça cível e de defesa dos direitos da criança, do adolescente e das 
Pessoas com Deficiência e do Idoso de Marituba,
coNSidEraNdo a resolução nº 002/2016-cPJ, datada de 7/4/2016, pu-
blicada no d.o.E em 25/4/2016,
r E S o l V E:
i - diSPENSar o Promotor de Justiça laErcio GUilHErMiNo dE aBrEU, 
da função de Vice-coordenador das Promotorias de Justiça de Benevides, 
a contar de 8/3/2021.
ii - dESiGNar a Promotora de Justiça HYGEia ValENTE dE SoUZa PiNTo 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Vice-coor-
denadora das Promotorias de Justiça de Benevides, no período de 8/03 a 
31/12/2021.
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: 660090

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 049/2021/GaB/MPcM-Pa, de 17.05.2021,
Publicada no doE Nº 34.594 de 25.05.2021.
onde se lê: *a partir de 17.05 à 24.11.2021.
Leia–se: *a partir de 17.05 à 24.05.2021.

Protocolo: 660124

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 08/2021
data: 14/05/2021
Objeto: Aquisição de Certificados Digitais e-CPF A3 para este MPCM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$ 1.512,00 (um mil, quinhentos e doze reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039.
fonte:0101
contratada: cErTiSiGN cErTificadora diGiTal S/a
Endereço; rua Bela cintra, 904 9 andar, cerqueira, São Paulo-SP cEP: 
1415-000
cNPJ nº 01.554.285/0001-75
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 660067

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo do coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00165
Valor Global: r$ 1.512,00(um mil, quinhentos e doze reais)
data: 20/05/2021
Objeto: Aquisição de certificados digitais dos tipos e-CPF para este MPCM
dispensa nº 08/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa:33903900
fonte: 0101000000
contratada: cErTiSiGN cErTificadora diGiTal S/a
Endereço: rua Bela cintra, 904 9 andar Bairro cerqueira São Paulo/SP - 
cEP 1415-000
cNPJ nº 01.554.285/0001-75
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 660071
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 003/2021 
o MUNicÍPio de aBaetetUBa/Pa, Pessoa Jurídica de direito públi-
co interno inscrito no cNPJ nº  05.105.127/0001-99, por intermédio do 
fundo Municipal de assistência Social torna público o chamamento para 
o CREDENCIAMENTO de 35 (trinta e cinco) profissionais costureiro (a)s 
(Pessoa física), com residência ou sediado (a) s no Município de abaete-
tuba com a finalidade de fomentar, por meio de Aquisição, a produção de 
máscaras de tecido para o auxílio no combate a disseminação do coronaví-
rus (coVid-19), a serem distribuídas entre os munícipes em condição de 
vulnerabilidade social e os servidores municipais. a entrega dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação se dará no período de 26 de maio a 
01 de junho de 2021, no horário de 09:00 às 13:00 h, na sala de comissão 
Permanente de licitação, prédio da Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
sito a rua Siqueira Mendes, 1359, Bairro centro - abaetetuba/Pa. o Edital 
com informações estão à disposição dos interessados no endereço acima 
referido e no Portal da Transparência de abaetetuba(https://www.abaete-
tuba.pa.gov.br) e no Portal do TcM/Pa (https://www.tcm.pa.gov.br). 
ordenadora de despesa: Josiane da costa Baia - secretária Munici-
pal de assistência social.

Protocolo: 660264

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010 cPL/sesMaB/FMs  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio do fundo Municipal 
de Saúde torna público que às 09h do dia  09 de junho de 2021, realizará 
licitação na modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 10.024 
e subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
por  item, no modo de disputa aberto, registro de preço para futura ou 
eventual aquisição de equipamentos, material de consumo e instrumentais 
odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de abaetetuba/Pa. os interessados poderão obter o texto integral 
do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à pági-
na do Tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala 
da comissão Permanente de licitação-cPl junto à Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cep: 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  
ord. de despesas: Maria Francinete carvalho Lobato - secretária 
Municipal de saúde.

Protocolo: 660266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ /Pa 

Torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 005/2021, para rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS ali-
MENTÍcioS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, 
SEcrETariaS E fUNdoSMUNiciPaiS dE acará/Pa.. a Sessão de recebi-
mento de propostas, análise e julgamento será em 08 de junho de 2021 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, às 09:00hs.Edital e anexos:https://acara.pa.gov.br,www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. Fabio Junior car-
valho de Lima. Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 660269

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-10 PMBGa
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realiza-
rá licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. 
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e 

periféricos para atender as necessidades do município de Brejo Grande do 
araguaia. aBErTUra: 08/06/2021. Horário: 08h00min. local: Plata-
forma Portal de compras Públicas. Edital disponível no site do município 
(www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), no Portal do TcM (www.tcm.pa.
gov.br) e no Porta de compras Públicas (portaldecompraspublicas.com.br).

Brejo Grande do araguaia/Pa, 25 de maio de 2021.
Fredson Fernando dias

Pregoeiro
Protocolo: 660271

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021 
objeto: aquisição de Equipamentos Permanentes: conjuntos Motobombas 
Submersas. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites: 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.gov.br/compras/pt-br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 08de Junho 
de 2021às09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronico-
pmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

eXtratos de coNtratos 
disPeNsa Nº 0023/2021 

objeto: locação de imóvel para o funcionamento da Escola Municipal de 
Ensino fundamental raimundo ignácio ferreira localizado na localidade 
de ilha furtado. Vigência: 12 (doze) meses. fundamento legal: artigo 
24, inciso X da Lei Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 21 de maio de 
2021. Valor do contrato: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). data 
da assinatura do contrato nº 057/2021: 21 de maio de 2021. foro: Justi-
ça Estadual, comarca cametá/Pa. contratada: José fernando oliveira da 
Veiga, brasileiro, pessoa física, inscrito no cPf nº 008.347.522-20e rG nº 
6132435, expedida pela Pc/Pa, paraense, residente e domiciliado na Tra-
vessa da olaria, nº 822, Bairro Matinha, na cidade de cametá/Pa. Modali-
dade: dispensa de licitação. ordenador: Patrícia do socorro Barros de 
Medeiros - secretária Municipal de educação.

disPeNsa Nº 0015/2021 
objeto: locação de imóvel para o funcionamento do centro de Tratamento 
e aconselhamento (cTa). ViGÊNcia: 12 (doze) meses. fundamento le-
gal: Artigo 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 19 
de maio de 2021. Valor do contrato: r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais); data da assinatura do contrato nº 059/2021: 20 de maio de 2021. 
foro: Justiça Estadual, comarca cametá/Pa. contratada: Neio carlos de 
Melo Junior, brasileiro, pessoa física, inscrito no cPf nº 356.978.732-04 e 
rG nº 1991748, expedida pela SSP/Pa, paraense, residente e domiciliado 
na Travessa Miguel inácio, nº 73, Bairro central, na cidade de cametá/Pa. 
Modalidade: dispensa de licitação. ordenador: Klenard attilio ranieri 
-secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato adMiNistratiVo de adesÃo a ata Nº 3.65/2021/
PMc/seMed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Educação, cNPJ 18.782.198/0001-78. contratado: aPS cas-
tro comércio Eirelli - Epp, cNPJ 25.080.014/0001-93. objeto: adesão a 
ata de registros de Preços do Pregão Eletrônico SrP Nº 6/2021, realiza-
do Pela Prefeitura Municipal de ananindeua/Pa. objeto: registro de Preço 
Para Eventual aquisição de Kit’s de alimentação Escolar, Para atender os 
alunados durante o Período de Suspensão das aulas em razão da Situa-
ção de Emergência ocasionada Pelo coronavírus. Total r$ 1.079.957,72. 
Vigência: 25/05/2021 a 25/11/2021. ordenador: Patrícia do socorro 
Barros Medeiros.

eXtrato de adesÃo ao reGistros de PreÇos 
reGistros de PreÇos Nº 2021-001/seMed originário do Pregão 
eletrônico srP nº 6/2021, da Prefeitura Municipal de ananindeua/Pa. 
objeto: registro de Preço Para Eventual aquisição de Kit’s de alimentação 
Escolar, Para atender os alunados durante o período de Suspensão das 
aulas em razão da Situação de Emergência ocasionada Pelo coronavírus. 
contratada: aPS castro comércio Eirelli - Epp, cNPJ 25.080.014/0001-93. 
ordenador: Patrícia do socorro Barros Medeiros.

Protocolo: 660275

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021/FMs 
objeto: a contratação de empresa especializada para aquisição de produ-
tos utilizados nos serviços diagnósticos laboratoriais, destinados ao labo-
ratório municipal de castanhal, hospital municipal de castanhal e Unidade 
de Pronto atendimento - UPa, pelo período de 12 meses. a sessão Pública 
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de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 09/06/2021, às 09:00 horas. o edital estará dis-
ponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licita-
coes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice 
da costa trindade - Pregoeira/FMs.

a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Pro-
cesso licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 037/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para a ali-
mentação escolar, para atender as Unidades de Ensino da rede Municipal, 
deste Município de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. 
a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 08/06/2021às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira da Prefei-
tura de castanhal.

toMada de PreÇos N° 006/2021/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nome-
ada pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do 
rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, 
torna público a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada 
de preços sob o critério de julgamento “menor preço global” para contrata-
ção de empresa especializada na construção de passarela metálica na co-
munidade campos lindos, neste Município de castanhal/Pará.  Participan-
tes: Firmas cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três 
dias antes do recebimento e abertura das propostas. data do recebimento 
e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 14/06/2021, às 
09:00 horas no auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/
SEMicS, localizado na rua Maximino Porpino, n.° 2271, Bairro: Estrela, 
anexo ao Prédio da associação comercial, neste Município de castanhal/
Pará.  Edital: Poderá ser obtido no endereço acima, por e-mail: licitacao.
supri@castanhal.pa.gov.br ou através do site: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios. sílvio roberto 
Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo 
a secretaria de assistência social, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico 
SrP nº 033/2021/fMaS, cujo objeto é a contratação de Empresa Espe-
cializada Para fornecimento de Kit cesta Básica, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social, através de Be-
nefícios Eventuais, conforme lei Municipal N° 044/2011, Neste Município 
de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços 
e início da etapa de lances no dia 11/06/2021às 09:00 horas. o Edital 
rETificado estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. Benedita ribeiro de Lima Neta - Pregoeira da secretaria Mu-
nicipal de assistência social.

Protocolo: 660279

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de cumaru do Norte - Pa, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que realizara licitação, dia 26 de maio a 16 de ju-
nho de 2021, 07h30min às 13h30min (horário local), Processo licitatório 
nº 034/2021 sob modalidade chamada Pública nº 001/2021, Tipo Menor 
preço por item. objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar rural, aos alunos da rede Pública de Ensino.  cumaru do Norte - 
Pa, 24 de maio de 2021.  augusta elias P. de s. Martins. secretária 
Municipal de educação e cultura.

Protocolo: 660283

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNiciPio de Faro
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 14/06/2021 as 10 :00 Hrs 
toMada de PreÇos Nº 00026/2021, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para a coNSTrUÇÃo do PorTo MUNiciPal dE faro/Pa ETaPa-2 (ilHa do 
MaracaNÃ) coNVÊNio N° 867750/2018. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-
SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na SEdE da PrEfEiTUra dE faro.

Protocolo: 660288

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-012/2021-PMGP

data abertura: 07/06/2021 - Hora: 14h01min. objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de material de construção, ferramentas, utensí-
lios, epi’s, hidráulica e elétrica, para atender as necessidades das diver-
sas unidades administrativas do Município de Goianésia do Pará, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, 
nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, de-
creto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações 
posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 660290
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo administrativo nº 090/2021 origem: Tomada de Preço 001/2021-PMi-
TP. objeto: contratação de Pessoa Juridica para construção de uma Praça 
Esportiva no Bairro do Tucumã no Municipio de igarapé Miri. contrato nº 
001.1/2021 PMi-TP contratante: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, con-
tratada: S de N l clarindo Eirelli, cNPJ: 39.792.118/0001-35, Valor global r$ 
415.631,23 Vigência: 04 meses. ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 660291
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, dEclara fra-
caSSado EM TodoS oS SEUS TErMoS, o cErTaME liciTaTÓrio EM 
EPÍGrafE, QUE TEM coMo oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na rEaliZa-
ÇÃo dE EXaMES ESPEcialiZadoS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do 
Pará/Pa.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo:  rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na rEaliZaÇÃo dE EXaMES ESPEcia-
liZadoS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no 
dia 08/06/2021 as 08:30 horário de Brasília, www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 660296

aViso de reMarcaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021-PP/srP

o PreGoeiro da PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa, 
TorNa PÚBlico QUE foi rEMarcada a daTa da liciTaÇÃo Na Mo-
dalidadE PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021, a QUal TEM coMo oB-
JETiVo o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo,  ElÉTricoS, HidráUlicoS E EPi’s, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPi-
XUNa do Pará E SEcrETariaS, QUE SEria No dia 17 dE Maio dE 2021 
áS 08:30HS, E aGora PaSSa a SEr No dia 07 dE JUNHo dE 2021 áS 
08:30HS, No PorTal dE coMPraS PÚBlicaS. LUaN JardeL de MoU-
ra saNtos - PreGoeiro.

Protocolo: 660293
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021/CPL, Beneficiária - T. S. 
FraNco JUNior coMercio - cNPJ: 02.219.339/0001-09, vencedora 
do item: 01 perfazendo o valor total de: r$ 548.373,44 (Quinhentos e 
quarenta e oito mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e quatro 
centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2021/CPL, Beneficiária - 
M. i. - EQUiPaMENToS ElETroNicoS lTda - cNPJ: 07.701.892/0001-05, 
vencedora do item: 06 perfazendo o valor total de: r$ 1.870.125,00 (Um 
milhão oitocentos e setenta mil cento e vinte e cinco reais), aTa dE rEGiS-
TRO DE PREÇO Nº 165/2021/CPL, Beneficiária - AUGUSTU S INFORMATICA 
EirEli - cNPJ: 10.433.143/0001-40, vencedora dos itens: 02, 05, 07,  
perfazendo o valor total de: r$ 836.306,80 (oitocentos e trinta e seis mil 
trezentos e  seis reais e oitenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
166/2021/CPL, Beneficiária - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPA-
MENToS HoSPiTalarES - cNPJ 30.557.253/0001-21, vencedora do item: 
04  perfazendo o valor total de: r$ 106.972,00 (cento e seis  mil novecen-
tos e setenta e dois reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 167/2021/cPl, 
Beneficiária - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - 
cNPJ 36.065.789/0001-06, vencedora do item: 03  perfazendo o valor to-
tal de: r$ 32.250,00 (Trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais), Vigên-
cia da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriundas do Pregão Eletrônico 
nº 018/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 2.044/2021-PMM. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
dE iNforMáTica, dESTiNadoS a SUPrir aS dEMaNdaS oPEracioNaiS 
da rEdE PÚBlica dE ENSiNo E da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo - SEMEd. Marabá 25/05/2021.  Marilza oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 660300

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (srP) Nº 002/2021-
ceL/PMM, Processo n° 1.995/2021-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS 
- SEVoP/PMM, conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: 
coNSTrUTora E locadora lUara EirEli-ME, cNPJ, cNPJ/Mf sob o Nº 
: 06.019.165/0001-19, Vencedora dos itens: 01, 04, 08, 09, 12, 13, 15 e 
26, perfazendo o valor total: r$ 15.758.000,00, e a empresa: J l coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda-EPP, cNPJ/Mf sob o cNPJ: 01.667.733/0001-
47, Vencedora dos itens: 02, 11 e 14, perfazendo o valor total: r$ 
1.848.480,00 e a empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, 
cNPJ/Mf sob o Nº 07.506.424/0001-71, Vencedora dos itens: 03, 06, 16, 
20 e 21, perfazendo o valor total: r$ 1.618.000,00, e a empresa: a. S. 
coNSTrUÇÕES, cNPJ/Mf sob o Nº 17.999.085/0001-66, Vencedora dos 
itens: 05, 07, 10, 17, 18 e 19 perfazendo o valor total: r$ 3.080.500,00, 
e a empresa: G. r. froTa EirEli, cNPJ/Mf sob o Nº 15.376.197/0001-
35, Vencedora do item: 19, perfazendo o valor total: r$ 252.000,00, e a 
empresa: MaraBá locadoaradE VEÍcUlo lTda-EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 
cNPJ: 03.659.854/0001-72, Vencedora dos itens: 22, 23, 24 e 25, perfa-
zendo o valor total: r$ 1.124.160,00. assinatura: em 25/05/2021, secre-
taria Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 660312

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 1.370/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aberto/fechado. data do certame: 16/06/2021. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E SErViÇoS Para iNSTalaÇÃo E MaNU-
TENÇÃo dE SiSTEMa dE GraVaÇÃo diGiTal dE iMaGENS E cÂMEraS 
dE SEGUraNÇa,  dESTiNado aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá-Pa). UaSG: 927495.  Íntegra 
do Edital no site https://www.gov.br/compras/pt-br/.informações: Sala da 
cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, 
Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Ma-
rabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Ma-
rabá (Pa), 25/05/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 660302

terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 019/2021 - ceL/seVoP/PMM

Processo N.º 5.101/2021-PMM. Ratifico e Homologo a solicitação da 
Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, quanto a aQUi-
SiÇÃo dE MaTEriaiS Para coNSTrUÇÃo dE aBriGoS alUSiVo aS 
cHEiaS doS rioS iTacaiÚNaS E TocaNTiNS do MUNicÍPio dE Mara-

Bá, coNforME dEcrETo Nº 169, dE 04 dE MarÇo dE 2021. contrata-
da: NoSSa TErra MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda EPP, com cNPJ nº: 
83.927.574/0001-37. dotação orçamentária: Manutenção da Secretaria 
Municipal de Viação e obras; Valor 69.647,14 (sessenta e nove mil, seis-
centos e quarenta e sete reais e quatorze centavos); Vigência: a contar da 
assinatura do contrato e término em 03 de junho de 2021. fundamenta-
ção: artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.

FÁBio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 660306
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

extrato do contrato Nº 040/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 3.463/2021-
PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 026/2021-cPl/PMM. referente à aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi), firmado com 
a empresa V G dE SoUSa fErrEra, cNPJ Nº 23.912.114/0001-03, Valor: 
r$ 386.590,25 (trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa reais 
e vinte e cinco centavos). Período de Vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.1116.2.123 - Ma-
nutenção dos Serviços Urbano. Elemento de despesa: 3.3.90.30-00- Ma-
terial de consumo.

Marabá Pa, 24 de maio de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 660307

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 025/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 9.33/2021-PMM, Tipo Menor Preço por iTEM. data da 
Sessão: 10/06/2021 - 09:00h (horário local). objeto: aQUiSiÇÃo dE 
01(UM) caMiNHÃo 6X4 0KM, EQUiPado coM TaNQUE dE 20.000 lts, 
dESTiNado À irriGaÇÃo dE PraÇaS E loGradoUroS PÚBlicoS do 
MUNicÍPio dE MaraBá. integra do Edital e informações: Sala da cEl/
SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. dilsirlei s. albuquerque - 
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 660309

.

.

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 
Equipe 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 009/2021/PMM. a NoVa data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 10/06/2021 às09:00h no sistema comprasnet. as demais cláusulas 
do edital permanecem inalteradas. O Edital Retificado estará disponível nos 
sites https://maracana.pa.gov.br/categoria/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: 660318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo N° 014/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o secretário Municipal de educação de Pacajá, exmo. sr. MarK JoN-
NY saNtos siLVa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente 
ao processo licitatório P.E N° 014/2021.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de material 
esportivo, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Pacajá - SEMEd
eMPresas VeNcedora:
1-a. s. LoPes coM. iNd. GraFica - 05.231.416/0001-34
Subtotal adjudicado: r$ 57.357,20 (cinquenta e sete mil trezentos e cin-
quenta e sete reais e vinte centavos).
02- astor staUdt coMercio de ProdUtos edUcatiVos eireLi 
- 91.824.383/0001-78
Subtotal adjudicado: r$ 21.964,80 (vinte e um mil novecentos e sessenta 
e quatro reais e oitenta centavos)
03- ricardo MarQUes aLVes - 15.053.338/0001-89 
Subtotal adjudicado: 16.942,50 (dezesseis mil novecentos e quarenta e 
quatro reais e cinquenta centavos)

Pacajá/Pa, 21 de maio 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa

Prefeito
Protocolo: 660322
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MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo N° 020/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o Prefeito Municipal de Pacajá, exmo. sr. aNdrÉ rios de reZeNde, 
torna público o aViso de HoMoLoGaÇÃo referente ao processo licita-
tório P.E N° 020/2021.
oBJETo: registro de preços visando à futura e eventual contratação de em-
presa para fornecimento sob demanda de peças para reposição de veículos 
leves e pesados, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura 
Municipal de Pacajá e secretarias vinculadas
eMPresas VeNcedora:
1-castaNHeira coMercio de Pecas, acessorios e serVicos 
Para VeicULos Ltda - 03.712.368/0001-70
Subtotal adjudicado: r$ 627.065,40 (seiscentos e vinte e sete mil e ses-
senta e cinco reais e quarenta centavos).
02- LaZariNi & aZeVedo Ltda - 18.142.954/0001-02
Subtotal adjudicado: r$ 167.744,30 (cento e sessenta e sete mil, setecen-
tos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)
03- siLVa serVicos, acessorios e Pecas de VeicULos aUto-
Motores eireLi - 18.225.480/0001-54
Subtotal adjudicado: r$ 551.614,00 (quinhentos e cinquenta e um mil 
seiscentos e quatorze reais)
04- L. a. BraGa - 05.368.371/0001-44
Subtotal adjudicado: r$ 147.545,00 (cento e quarenta e sete mil quinhen-
tos e quarenta e cinco reais).
05- BaNdeira e cHaVes coMercio de Pecas aUtoMotiVas e 
serVicos Ltda - 29.422.673/0001-11
Subtotal adjudicado: r$ 82.518,46 (oitenta e dois mil quinhentos e dezoito 
reais e quarenta e seis centavos)
05- iMPacto coMercio de PeÇas, LocaÇÃo e serViÇos eireLi 
- 08.870.944/0001-21
Subtotal adjudicado: r$ 2.093.965,80 (dois milhões noventa e três mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).
06- Katia c costa rocHa eireLi - 11.891.095/0001-05
Subtotal adjudicado: r$ 521.381,76 (quinhentos e vinte e um mil trezen-
tos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Pacajá/Pa, 17 de maio 2021.
aNdre rios de reseNde

Prefeito
Protocolo: 660321

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de PacaJÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 01/2021
o Município de PacaJÁ, através do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que, fará realizar 
licitação na seguinte modalidade e características:

ModaLidade: toMada de PreÇos,
tiPo: MeNor PreÇo

oBJETo: Seleção e contratação de pessoa jurídica para construção de 04 
salas de aula “EMEf Edmilson Jacó chaves vicinal do adão km 238 - vila 
cururuí núcleo - “d”, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se na sala da comissão de licitação do Município de Pacajá.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 14 de Maio de 
2021, às 09:h00Min.

ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: 
o referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Mu-
nicípio, no Mural de licitações do TcM/Pa, e no departamento de de lici-
tações do MUNiciPio dE PacaJá/Pa em horário de expediente ou através 
de solicitação pelo e-mail licitacaopacajapmp@gmail.com

Pacajá/Pa, 25 de Maio de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

PrESidENTE
Protocolo: 660326

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaLestiNa do ParÁ
aVisos de LicitaÇÕes

PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 016/2021-FMs 
o Fundo Municipal de saúde de Palestina do Pará comunica aos interes-
sados que realizará no dia 09/06/2021 às 09h:01min (horário de Brasília), 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 016/2021-fMS, tipo Menor 
Preço por item com objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para 
prestação de serviços médicos (clinico geral - 40h/s) na UBS Paulo roberto 
Pereira Marques - amaury, localizada no município de Palestina do Pará/
Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.
com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 017/2021-PMPP srP 
a Prefeitura Municipal Palestina do Pará comunica aos interessados 
que realizará no dia 09/06/2021 às 14h:01min (horário de Brasília), licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico PE - 017/2021-fMS SrP, tipo Menor 
Preço por item com objeto: registro de preço para eventual fornecimento 

de carne Bovina, destinada a atender as necessidades do Hospital Muni-
cipal, UBS’s e ao fundo Municipal de Saúde palestina do Para/Pa. o edital 
estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal 
da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do 
TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com .

PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 018/2021-FMs 
o Fundo Municipal de saúde de Palestina do Pará comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 02/06/2021 às 09h:01min (horário de Bra-
sília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 018/2021-fMS, tipo 
Menor Preço por item com objeto: contratação de pessoa física ou jurídica 
para prestação de serviços médicos (clinico geral - 40h/s) para consulta 
de pacientes no centro de atendimento para Enfrentamento da coVid-19, 
localizada no município de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível 
no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência 
(www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo 
e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com. Maykon david costa Ferreira 
- Pregoeiro.

Protocolo: 660327

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-02ProsaP

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas/UNidade eXec. do Pro-
JETo - UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., rE-
cUP. dE iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, median-
te a comissão Especial de licitação devidamente designada por meio do 
decreto nº 1040/2020, torna público que às  10:00 horas, do dia 02 de 
julho de 2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do 
tipo Menor Preço, executada sob o regime de Empreitada por Preço Uni-
tário e critério de Julgamento por Preço Global, para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada EM oBraS dE SaNEaMENTo 
Para a EXEcUÇÃo do BooSTEr BEla ViSTa E da adUTora dE áGUa 
TraTada QUE Vai da ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE áGUa 2 (ETa 2) aTÉ 
ElE, iNTErVENÇÕES ESTaS QUE coMPÕEM o ProJETo dE SaNEaMENTo 
aMBiENTal, MacrodrENaGEM E rEcUPEraÇÃo do iGaraPÉ laJEado, 
EM dESENVolViMENTo No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do 
Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
nas dependências da central de licitações e contratos.
o procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e  suas alterações posteriores, assim como nas demais 
normas vigentes aplicáveis ao caso.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações 
ou do Portal do TcM-Pa https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdiciona-
do/sistema/geo-obras.

Parauapebas - Pa, 25 de maio de 2021.
daniel Benguigui

coordenador Executivo UEP - ProSaP
decreto nº 1256/2019

Protocolo: 659920

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-005PMP

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas - por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
comunica a todos os interessados que a partir desta data fica SUSPENSO o 
Processo de PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-005PMP, do tipo menor pre-
ço, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de impressão (Plotagem), para atender demandas de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de obras - SEMoB desta Prefei-
tura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. Motivo da suspensão: em 
razão de ainda existir impugnação pendente de análise pela área técnica.

ParaUaPEBaS - Pa, 25 de Maio de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 660313

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtratos
coNTraTo Nº:  20210217 coNTraTada: aline Praiano Mendes
coNTraTo Nº:  20210218  coNTraTada: cleomara costa alves de andrade
coNTraTo Nº:  20210219  coNTraTada: danielle da Silva rodrigues
coNTraTo Nº:  20210220  coNTraTada: fabiana almeida Queiroz
coNTraTo Nº:  20210221  coNTraTada: Joseane Pereira da Silva
coNTraTo Nº:  20210222  coNTraTado: Marcelo lima ferreira
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coNTraTo Nº:  20210213  coNTraTado: fernando Nascimento de oliveira
coNTraTo Nº:  20210224  coNTraTado: Vamberto oliveira Pereira 
00124091466
coNTraTo Nº:  20210225  coNTraTada: rayane Soares de Sousa
coNTraTo Nº:  20210227  coNTraTado: luciano almeida figueiredo
oriGEM iNEXiGiBilidadE Nº 6/2021-01SEcUlT
coNTraTaNTE SEcrETaria MUNiciPal dE cUlTUra
OBJETO CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA SHOWS MUSICAIS QUE SE-
rÃo TraNSMiTidoS Por MEio dE PlaTaforMa diGiTal EM forMaTo 
dE liVE, SEM a PrESENÇa dE PÚBlico Para a coMEMoraÇÃo do 33º 
aNiVErSário do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor Por arTiSTa r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Valor ToTal GEral r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
ViGÊNcia dE cada coNTraTo 30 dias, contados a partir da sua assinatura
daTa dE EMiSSÃo 07 de Maio de 2021

Protocolo: 660286

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-001seMoB

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devida-
mente designada, torna público que às 09:00 horas do dia 28 de Junho de 
2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do tipo menor 
preço, para registro de preços para contratação de empresa especializada 
para execução, com  fornecimento, de bueiro tubular de concreto, seção 
padrão, Zona rural do Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acor-
do com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependên-
cias da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações 
ou do Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 25 de Maio de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 660092

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-01secULt

a Presidente da comissão de licitação do Município de ParaUaPEBaS, 
através da(o) PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEcUlT, em 
cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) Secretaria 
Municipal de cultura, faz publicar o extrato resumido do processo de iNE-
XiGiBilidadE dE liciTaÇÃo a seguir:
oBJETo contratação de artistas para shows musicais que serão transmiti-
dos por meio de plataforma digital em formato de live, sem a presença de 
público, para comemoração do 33º aniversário do Município de Parauape-
bas, Estado do Pará.
faVorEcido aliNE PraiaNo MENdES; fErNaNdo NaSciMENTo dE oli-
VEira; clEoMara coSTa alVES dE aNdradE; daNiEllE da SilVa ro-
driGUES; faBiaNa alMEida QUEiroZ; VaMBErTo oliVEira PErEira; 
JoSEaNE PErEira da SilVa; lUciaNo alMEida fiGUEirEdo; MarcElo 
liMa fErrEira; VaMBErTo oliVEira PErEira 00124091466.
Valor Por arTiSTa r$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais).
Valor ToTal GEral r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal art. 25, inciso iii da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE emitida pela Presidente da comissão 
de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) SADISVAN DOS SANTOS PEREIRA, 
na qualidade de ordenador(a) de despesas.

 ParaUaPEBaS - Pa, 07 de Maio de 2021.
 FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 660221

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 20210160; oriGEM: PrEGÃo 020/2021 contratante: 
fundo Municipal de Educação contratada (o) Genildete Varges dos Santos 
cPf: 640.516.332-68. objeto: locação de um imóvel destinado ao funcio-
namento da secretaria municipal de educação do município de Placas. Valor 
Total: r$ 25.861,01(Vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e 
um centavo); Vigência: 19 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021; 
data da assinatura: 19 de maio de 2021
coNtrato Nº: 20210158; oriGEM: PrEGÃo 019/2021. contratante: 
fundo Municipal de Educação contratada (o) daiani Sousa da Silva cPf: 

009.088.902-90. objeto: locação do imóvel localizado Na Vicinal Km 240 
Sul, Bairro Zona rural, no Município de Placas- Pará destinado ao funcio-
namento do centro Educacional Para atividade complementar do Ensino 
Básico. Valor Total: r$ 24.500,00(Vinte e quatro mil e quinhentos reais); 
Vigência: 25 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assina-
tura: 25 de maio de 2021
coNtrato Nº: 20210167; oriGEM: PrEGÃo 015/2021. contratante: 
fundo Municipal de Educação contratada(o) Print Midia comunicacao Vi-
sual Eireli 18.457.557/0001-11. objeto: contratação de Empresa Para for-
necimento de Material Gráfico para atender as necessidades da Sec. Mun. 
de Educação. Valor Total: r$ 571.295,91 (quinhentos e setenta e um mil 
novecentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos); Vigência: 
19 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 19 
de maio de 2021
coNtrato Nº: 20210168; oriGEM: PrEGÃo 015/2021. contratante: 
fundo de Manu. e desenvolvimento da Educação Basica. contratada (o) 
Print Midia comunicacao Visual Eireli 18.457.557/0001-11. objeto: con-
tratação de Empresa Para Fornecimento de Material Gráfico para atender 
as necessidades do fundo de Manu. e desenvolvimento da Educação Ba-
sica. Valor Total: r$ 1.321.891,01(Um milhão trezentos e vinte e um mil 
oitocentos e noventa e um reais e um centavo); Vigência: 19/05/2021 a 31 
de dezembro de 2021; assinatura: 19 de maio de 2021

aViso de reVoGaÇÃo. 
fica revogada a publicação do dia 21 de maio de 2021 no d.o.U seção 3 
pág. 215 e doE/Pa pág. 103 o que tange extrato de contrato nº 20210167. 
Marcelo Wilton rodrigues Leal - secretário Municipal de educação. 

Protocolo: 660331

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a secretaria Municipal de saúde de Ponta de Pedras/Pa, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação, conforme informações se-
guintes: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 006/2021-SrP, do tipo menor preço que 
objetiva o registro de Preços objetivando a contratação de Empresa Para 
fornecimento continuado de recargas de cilindros de oxigênio Medici-
nal, com comodato de cilindros, destinados à Manutenção das Unidades 
de Saúde do Município de Ponta de Pedras/Pa. abertura: 08/06/2021, às 
09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br informações: E-mail: licita-
cao.pm.pontadepedras@gmail.com. Joana Mendes Boulhosa Marques  
- secretaria Municipal de saúde.

Protocolo: 660333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
eXtrato de terMo aditiVo 

ESPÉciE: 3º Termo aditivo nº 20200084. origem: Processo administrativo 
nº 2019031255. contratante: Prefeitura Municipal de Prainha/Pa. contra-
tado: Tupaiu construções e Serviços ltda.  cnpj(Mf) 10.971.680/0001-44. 
objeto: contratação de Empresa Para a construção do Gramado e alam-
brado do campo de futebol no Município de Prainha/Pa, conforme contrato 
de repasse do convenio nº 869714/2018 operação 10572246-52 do Mi-
nistério do Esporte. Período: 12 de abril à 09 de agosto de 2021. data da 
assinatura do 3º Termo de aditivo: 08/04/2021. Permanecem inalteradas 
demais informações do referido termo aditivo.

Protocolo: 660335

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 08/2021 PMsiP- seMtePs

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEci-
MENTo dE MaTEriaiS E SErViÇoS fUNErárioS Para aTENdEr a dE-
MaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo – SEM-
TEPS; EMPrESa HoMoloGada: M E dE oliVEira SilVa, com cNPJ Nº 
12.162.842/0001-29; Valor global: r$ 268.450,00 (duzentos sessen-
ta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais); data da Homologação: 
18/05/2021; Ordenador: EVANDRO BARROS WATANABE, Prefeito Munici-
pal de Santa izabel do Pará.

Protocolo: 659538
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aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 09/2021 PMsiP- seMtePs

oBJETo: aQUiSiÇÃo dE (01) VEÍcUlo TiPo VaN, Para aTENdEr a 
SEcrETaria dE MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social – coNVÊNio 
894171/2019- MiNiSTÉrio da cidadaNia; EMPrESa HoMoloGada: 
aUTo 4X4 SErVico E coMErcio dE PEcaS aUToMoTiVaS lTda, coM 
cNPJ Nº 12.965.774/0001-36; Valor GloBal: r$ 261.000,00 (dUZEN-
ToS E SESSENTa E UM rEaiS); daTa da HoMoloGaÇÃo: 21/04/2021; 
ordeNador: eVaNdro Barros WataNaBe, PreFeito MUNiciPaL 
de saNta iZaBeL do ParÁ.

Protocolo: 659541

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo rePUBLicada

Processo LicitatÓrio N°020/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021/srP/PMsa

www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de fornecimen-
to de gás GlP (13kg) e vasilhame de gás de cozinha, para suprir as neces-
sidades do fundo Municipal de assistência Social, Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de administração e seus departamentos. 
licitação 1 vez fracaSSada, 1 vez deserto, com nova de abertura no dia 
10/06/2021 ás 08:00hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 660341

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°037/2021
toMada de PreÇos Nº 001/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa  especializada para implantação de 01 
(uma) ponte de concreto armado sobre o rio campo alegre, no Município 
de Santana do araguaia Pá, conforme o convenio n°008/2020 - SETraN. 
abertura da sessão no dia 15/06/2021 ás 14:00 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: 660342

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed
eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato

Portaria Nº 084/2021 - seMed
a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, 
conforme decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 
1º - Designar os servidores abaixo indicados para atuar como fiscais dos 
contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e as Empre-
sas prestadoras de Serviços de Engenharia: SilVia raQUEl dE o. PiMEN-
TEl - crEa: 14096-d/Pa - divisão de Engenharia da SEMEd. art. 2º - Para 
fiscal substituto fica designado o seguinte servidor: FÁBIO ANDREY SOUZA 
MElo - crEa: 28961-d/Pa - divisão de Engenharia da SEMEd. art. 3º - 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 660337

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro 

de PreÇos Nº 006/2021/srP 
objeto: registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 
junto as suas Secretarias Municipais, através do Sistema de registro de 
Preço. abertura: 09/06/2021 às 10h00min. integra do Edital e informa-
ções disponíveis no Setor de licitações e contratos - Prefeitura Municipal 
de São João de Pirabas, aV. Plácido Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 

68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda a sex-
ta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência de 
São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.pa.gov.br) e no Portal dos 
Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e Portal de compras Públicas 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).

Protocolo: 660343
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.023-PMsJa

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 09/06/2021, às 08:30h (horário de Bra-
sília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.023-PMSJa 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE BUEiroS Para aTENdEr aS SEcrETariaS 
E PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia. o edital estará 
disponível no sítio do (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), Mu-
ral de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 660345

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-0305001 
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que  o PrEGÃo 
9/2021-0305001, na forma Eletrônica pelo Sistema de registro de Preços, 
cujo objeto consiste em registro de Preços Para Eventual e futura contra-
tação de Empresa Especializada para o fornecimento de combustíveis, e 
Lubrificantes em Postos de Abastecimentos Próprio, de Forma Continua e 
fracionada, com Vistas ao atendimento das necessidades do Município de 
Tomé açu e seus respectivos fundos Municipais, terá sua data remarcada 
para o dia 08/06/2021, às 09:00, em virtude inconsistências nas informa-
ções do Portal de compras Públicas que poderiam comprometer as empre-
sas interessadas.o novo Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada 
na Praça Três Poderes nº 738, Bairro:  centro, Tomé açu/Pa, de segunda a 
sexta feira, no horário das 8:00hs ás 14:00hs, a partir da publicação deste 
aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdi-
cionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
João Francisco dos santos silva - Prefeito Municipal em exercício.

Protocolo: 660348

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº 20217001; oriGEM: dispensa de licitação nº 7/2021-
00001; locaTária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; locador 
GEciValdo fErrEira dE oliVEira; oBJETo: locação de imóvel urbano 
localizado na rua Pedro alvares cabral, s/ nº, Uruará-Pará a ser utilizado 
no funcionamento das atividades administrativas da Junta Militar; Valor 
ToTal: r$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos reais). ViGÊNcia: 03/05/2021 
a 03/05/2022.

Protocolo: 660352

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo PreseNciaL

o Município de Vigia de Nazaré, através da(o) Prefeitura Municipal de 
Vigia por intermédio da comissão de licitação, torna público que às  10:00 
horas do dia 11 de junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 9/2021-009 -SrP - PE - PMVN, tipo menor preço, 
para contratação futura e eventual de empresa especializada na prestação, 
de forma contínua, de serviço de gerenciamento para o abastecimento de 
combustíveis, por meio de cartão magnético microprocessado (chip) ou 
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voucher impresso, para atender às necessidades da frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, fundos Municipais e/ou de pro-
priedade de terceiros a serviço da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. 
o edital estará disponível no site www.comprasnet.gov.br, e-mail vigia.pa.
gov.com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. Pregoeiro - George Murilo 
Beckman Lobo.

Protocolo: 660353

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de terceiro terMo aditiVo de 
coNtratos adMiNistratiVos Nº. 031/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 009/2021-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
ata de registro de Preços nº. 003/2021 e contrato administrativo nº 
031/2021; coNTraTada: G. V. riBEiro coMErcio dE coMBUSTiVEiS 
EirEli - cNPJ: 28.600.049/0001-02 - itens 01, 02 e 03 da ata de registro 
de Preços e contratos, conforme a seguir: item - 01 diesel BS500 Valor 
Primeiro Termo aditivo r$: 4,88 passa a ser r$: 5,22, item - 02 diesel S10 
Valor Primeiro Termo aditivo r$: 4,91 passa a ser r$: 5,22 e o item - 03 
Gasolina comum Valor Primeiro Termo aditivo r$: 6,29 passa a ser r$: 
6,46; oBJETo: fornecimento de combustíveis; JUSTificaTiVa: Tendo em 
vista a alta no preço dos combustíveis e conforme concordância das partes 
e de acordo com o art. 65, inciso ii, alínea “d” da lei federal nº. 8.666/93, 
os valores entraram em vigor a partir de 19/05/2021; assinatura do Termo 
aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 19/05/2021.

eXtrato de seGUNdo terMo aditiVo de coNtratos 
adMiNistratiVos Nº. 032, 033, 034 e 035/2021  

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 009/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE Vi-
TÓria do XiNGU - SEMEd - cNPJ: 14.811.402/0001-80 - contrato admi-
nistrativo nº. 032/2021; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiS-
TÊNcia Social - cNPJ: 13.461.787/0001-30 - contrato administrativo 
nº. 033/2021; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE ViTÓ-
ria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - contrato administrativo nº. 
034/2021; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal do MEio aMBiENTE do 
MUNiciPio dE ViToria do XiNGU - cNPJ: 16.678.326/0001-02 - contra-
to administrativo nº. 035/2021; coNTraTada: G. V. riBEiro coMErcio 
dE coMBUSTiVEiS EirEli - cNPJ: 28.600.049/0001-02 - itens 01, 02 e 
03 da ata de registro de Preços e contratos, conforme a seguir: item - 01 
diesel BS500 Valor Primeiro Termo aditivo r$: 4,88 passa a ser r$: 5,22, 
item - 02 diesel S10 Valor Primeiro Termo aditivo r$: 4,91 passa a ser r$: 
5,22 e o item - 03 Gasolina comum Valor Primeiro Termo aditivo r$: 6,29 
passa a ser r$: 6,46; oBJETo: fornecimento de combustíveis; JUSTifica-
TiVa: Tendo em vista a alta no preço dos combustíveis e conforme concor-
dância das partes e de acordo com o art. 65, inciso ii, alínea “d” da lei fe-
deral nº. 8.666/93, os valores entraram em vigor a partir de 19/05/2021; 
assinatura do Termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 19/05/2021.

eXtrato de seGUNdo terMo aditiVo de 
coNtratos adMiNistratiVos Nº. 20210190 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 009/2021-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/000-53 - coN-
TraTada: G. V. riBEiro coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS EirEli - cNPJ: 
28.600.049/0001-02 contrato administrativo nº. 20210190 Segundo Ter-
mo Aditivo: OBJETO: Aquisição de Combustíveis; JUSTIFICATIVA: Modifi-
cação do contrato administrativo nº. 20210190 - Pregão Eletrônico SrP nº. 
009/2021 - PMVX, mediante acréscimo 25% nos itens: 02 e 03, destinados 
a dotação 2.018 - SEiNfra, que corresponde ao Valor de r$: 137.025,00, 
conforme art. 65, inciso i, alínea “b”, § 1º da lei federal nº. 8.666/93; 
assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 21/05/2021.

Protocolo: 660355

.

.

eMPresariaL
.

PUBLicaÇÃo dos NoMes sorteados Para coMPor 
a sUBcoMissÃo tÉcNica da coNcorrÊNcia 

PÚBLica 3/2021-00001cMP – tÉcNica e PreÇo
a câmara Municipal de Parauapebas/Pa, torna público os nomes dos 
profissionais formados em comunicação, publicidade ou em marketing 
SorTEadoS em sessão pública para compor a Subcomissão Técnica para 
julgamento das propostas técnicas que serão apresentadas na licitação 
modalidade concorrência Pública nº 3/2021-00001cMP – Técnica e Preço, 
instaurada pela câmara Municipal, cujo objeto é: contratação de empresa 
para prestação de serviços de publicidade. fica a composição da SUBco-
MiSSÃo TÉcNica constituída com os seguintes membros:criSTHiaNNE 
BarroSo cardoSo carriJo,JoicE PErEira liMa e, lÍlia XaViEr Pa-
raENSE. caso haja motivo de força maior os suplentes serão: aNdErSoN 
GEorGE MacHado,NaYara criSTiNa SilVa fErrEira e Sara NaSci-
MENTo BarBoSa TiBa.ParaUaPEBaS - Pa, 24 de maio de 2021. Jerlinês 
Pereira chaves/comissão Permanente de Licitação/Presidente.

Protocolo: 659765

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005.21. P.e. saaeP

o serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas - 
saaeP, através de sua Pregoeira torna público que às 09h00min do dia 
08 de junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo, na 
forma ElETrÔNica (através do sítio www.licitanet.com.br), tipo MENor 
PrEÇo Por iTEM, visando o Sistema de registro de Preços para eventual 
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, material 
descartável, material de higiene e limpeza e utensílios de copa e cozinha, 
para atender as necessidades do Serviço autônomo de água e esgoto de 
Parauapebas – SaaEP, no Estado do Pará. conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos 
sites www.licitanet.com.br e www.saaep.com.br, bem como no Portal dos 
Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Pará – TcMP/Pa 
através do site https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

ParaUaPEBaS – Pa, 26 de maio de 2021.
LiLiaN cristiNa Pereira

Port. Nº 033/2021-SaaEP
Pregoeira

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006.21. P.e. saaeP

o serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas - 
saaeP, através de sua Pregoeira torna público que às 09h00min do dia 09 
de junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo, na forma 
ElETrÔNica (através do sítio www.licitanet.com.br), tipo MENor PrEÇo 
Por iTEM, visando o Sistema de registro de Preços visando futura contra-
tação de empresa especializada para aquisição de material de expediente 
para o desenvolvimento das atividades administrativas diárias do Serviço 
autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – SaaEP, no Estado do Pará. 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos 
sites www.licitanet.com.br e www.saaep.com.br, bem como no Portal dos 
Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Pará – TcMP/Pa 
através do site https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

ParaUaPEBaS – Pa, 26 de maio de 2021.
LiLiaN cristiNa Pereira

Port. Nº 033/2021-SaaEP
Pregoeira

Protocolo: 660008

BioredUtor Ltda. 
cNPJ:27.740.897/0001-46 

Torna público que recebeu da Semas/Pa a lo N° 12739/2021 para a 
produção de carvão vegetal em Goianésia do Pará/Pa, com validade até 
06/02/2022.

Protocolo: 660358

ÁGUa Boa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.392.129/0001-07 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de instalação para a 
PcH água Boa, rurópolis/Pa.

ÁGUa Boa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.392.129/0001-07 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, autorização para supressão 
de vegetação para a PcH água Boa, rurópolis/Pa.

Protocolo: 660359

carNaÚBa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.392.132/0001-20 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de instalação para a 
PcH carnaúba, rurópolis/Pa.

carNaÚBa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.392.132/0001-20 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, autorização para supressão 
de vegetação para a PcH carnaúba, rurópolis/Pa.

Protocolo: 660360

castaNHeira eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.391.098/0001-70 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de instalação para a 
PcH castanheira, rurópolis/Pa.

castaNHeira eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.391.098/0001-70 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, autorização para supressão 
de vegetação para a PcH castanheira, rurópolis/Pa.

Protocolo: 660361

JaBoraNdi eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.651.924/0001-72 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de instalação para a 
PcH Jaborandi, rurópolis/Pa.
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JaBoraNdi eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.651.924/0001-72 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, autorização para supressão 
de vegetação para a PcH Jaborandi, rurópolis/Pa.

Protocolo: 660362

MaNGaratiBa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.391.475/0001-70 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de instalação para a 
PcH Mangaratiba, rurópolis/Pa.

MaNGaratiBa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.391.475/0001-70 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, autorização para supressão 
de vegetação para a PcH Mangaratiba, rurópolis/Pa.

Protocolo: 660363

saPoPeMa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.390.227/0001-05

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de instalação para a 
PcH Sapopema, rurópolis/Pa.

saPoPeMa eNerGia sPe Ltda 
cNPJ nº 40.390.227/0001-05 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, autorização para supressão 
de vegetação para a PcH Sapopema, rurópolis/Pa.

Protocolo: 660364

recebimento de Licença de operação
trr Fs coMercio de coMBUstiVeis Ltda 

cNPJ: 24.826.078/0001-28 
Torna-se público que recebeu a licença de operação de nº 12638/2020 
para atividade de Transportadora de substâncias e produtos perigosos da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMaS- Belém- Pa, com venci-
mento 14/03/2026.

Protocolo: 660365

Petrodado serVicos de traNsPortes Ltda 
cNPJ n°. 41.360.790/0001-01 

Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, licença de operação sob 
o processo n°. 15159/2021, para desenvolver atividade de transporte de 
substâncias e produtos perigosos, em itaituba-Pa.

Protocolo: 660366

cÂMara MUNiciPaL de aNaPU
retiFicaÇÃo da aNULaÇÃo

a câmara Municipal de anapu - Pará, vem por meio deste retificar a 
publicação do aViSo dE aNUlaÇÃo, Processo licitatório PrEGÃo ElETrÔ-
Nico nº 002/2021-cMa, cuja publicação foi circulada em 14 de maio de 
2021, no Diário Oficial do Estado n° 34.583 pag. 129. onde se lê; torna 
Público a aNUlaÇÃo do Pregão Presencial nº 001/2021-01 PMa, com base 
no princípio da autotutela. WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS. Verea-
dor/Presidente. anapu 22 de março de 2021.objeto: Leia-se: torna Públi-
co a aNUlaÇÃo do Pregão Eletrônico nº 002/2021 cMa, diante do fundado 
receio de que as empresas não consigam executar o objeto licitado com 
os preços em valor inexequível, faz-se necessário anular a licitação, o que 
o faz com fundamento no art. 48, II da Lei 8.666/93. WHANDEILON DE 
carValHo SaNToS, Vereador/Presidente. anapu 19 de maio 2021.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 660367

taBaL MiNeraÇÃo e coNcreto Ltda 
cNPJ nº 24.931.758/0001-01 

Estabelecida no município de Tracuateua-Pa, com endereço no ramal da 
Pedreira nº 300, Vila da Pedreira, cEP 68.647-000,  torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Tracuateua, licença de 
operação l0 Nº 002/2021, com validade até 30/04/2025, para a atividade 
de Extração de rochas Para Uso imediato Na construção civil.

Protocolo: 660368

UNioBras aMBieNtaL e serViÇos Ltda. 
cNPJ: 37.677.724/0001-84 

Torna público que recebeu da SEMMa/Tomé-açu, a lP-lic. Prévia nº 3/2021 
e a li-lic. de instalação nº 3/2021 (ativ.: lavagem de Veículos).

Protocolo: 660369

aLUNo coNcLUiNte 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 
iNScriÇÃo do iNEP N° 15168735. aluna concluiu em Maio dE 2021.
eLaiNe cristiNa BisPo MiLLares

Protocolo: 660370

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021-01 cMa

a cÂMara MUNiciPaL de aNaPU - Pa, por intermédio da Pregoei-
ra e Equipe de apoio, torna público que às 14h00min do dia 08 de ju-
nho de 2021, realizará licitação na modalidade PrEGÃo PrESENcial nº 
006/2021- cMa, tipo menor preço, por iTEM, com objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo I. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Por-
tal do TcM-Pa, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página 
da câmara Municipal de anapu/Pa, no endereço eletrônico: https://www.
anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo 
e-mail: cmvnapu@gmail.com , e  na sede da câmara Municipal de anapu, 

situada na rua Santa luzia ,102 - centro - anapu - Pará - cEP:68.365-000. 
informamos que para retirada do edital e demais informações na forma 
presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartá-
veis, como medida de prevenção e combate ao coVid-19.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 660371

iNstitUto de PreVidÊNcia MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato

a instituto de Previdência Municipal de abaetetuba/Pa torna público 
para os devidos fins, o Extrato de Contrato da Inexigibilidade de Licitação 
N° 006/2021-iPMa-iNEX, objeto: realização de inserção de dados de for-
ma manual no SiPrEV para aprimoramento da Gestão Previdenciária de 
dados cadastrais, funcionais e financeiros dos Servidores Públicos Muni-
cipais ativos, inativos, Pensionistas e dependentes, do instituto de Previ-
dência do Município de Abaetetuba/PA. Ratificação: 20/05/2021, Contrato 
006-2021.001-iNEX; contratado: dValoNi coNSUlToria lTda cNPJ: 
23.540.416/0001-06; Valor: r$ 296.600,00; assinatura: 24/05/2021; Vi-
gência: 23/07/2021. 
Ângelo Jose Lobato rodrigues- diretor/Presidente.

Protocolo: 660372

PaX NoVa Vida adMiNistradora de PLaNos 
e serViÇos PÓstUMos eireLi 

cNPJ: 07.143.090/0002-08 
localizado a avenida Getúlio Vargas, 09, Bairro centro, torna público 
que recebeu da SEMaSa / Breu Branco, a lo - licença de operação nº 
012/2021, com validade até 20/04/2022 para atividades funerárias e ser-
viços relacionados.

Protocolo: 660373

aMeta eNGeNHaria Ltda, 
inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47

Torna público que está recebendo da SEMMa - SEcrETaria MUNici-
Pal dE MEio aMBiENTE dE UrUará - Pa a licENÇa dE oPEraÇÃo - 
lo nº0004/2021 com validade até 18/05/2025, sob o processo de n° 
207/2020-2, para atividade de canteiro de obras com instalações admi-
nistrativas e Outras Atividades de Apoio (Oficina, Tancagem, Usina de As-
falto etc. localizada no endereço Km 180 norte 245 Pa-370.

Protocolo: 660374

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N.º 001/2021-tP/PMB-seMed 
oBJETo: reforma e ampliação da EMEf Engenheiro ronaldo rossi, no 
Município de Benevides. data de abertura: 10/06/2021. Hora: 10h00min. 
local: centro integrado de conhecimento (cic), situado na rua da cons-
tituinte, s/n.º, centro, Benevides/Pa. o edital na íntegra, encontra-se à 
disposição para consulta e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Maria do socorro Fernan-
des de oliveira - secretária Municipal de educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 660375

sH ForMas aNdaiMes e escoraMeNtos Ltda 
inscrita no cNPJ nº 42.292.292/0019-52 

Torna público que recebeu da SEMMaT - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE E TUriSMo dE BENEVidES/Pa, a renovação da licENÇa dE 
oPEraÇÃo - lo, referente ao processo 034/2021-1, com validade de 01 
ano, para a atividade de aluguel de Máquinas e Equipamentos para cons-
trução sem operador, exceto andaimes, em sua sede localizado à rodovia 
Br 316, Km 21,6, S/N, Benevides - Pa.

Protocolo: 660376

diNiZ iNd. e coM. de Mad. Ltda 
cNPJ:09.381.862/0001-86 

Torna público que requereu a renovação da l.o. junto à SEMMa, Proc. n° 
18/2021, para desdobro de madeira em tora para produção de madeira 
serrada em Santa Bárbara do Pará-Pa.

diNiZ iNd. e coM. de Mad. Ltda 
cNPJ:09.381.862/0001-86 

Torna público que requereu a renovação da l.o. junto à SEMMa, Proc. n° 
26/2021, para atividade Portuária em Santa Bárbara do Pará-Pa.

JUa iNd. e coM. de Mad. Ltda
cNPJ: 04.195.979.0001/51

Torna público que recebeu da SEMaS a l.o. n 12750/2021, para desdobro 
de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamen-
to em Santarém-Pa.

Protocolo: 660377

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou a SEMaS/Pa a renovação da licença de operação 
lo nº12293/2020, que autoriza a operação da ld6 - faSE i, bem como 
o atendimento das condicionantes li nº3074/2020, localizada/o na mina 
Juruti, no município Juruti/Pa.

Protocolo: 660378
FaZeNda aGUa aZUL, 

de ProPriedade do seNHor LeUdiMar caBraL Fariasa 
cPF 030.613.382-25 e rG 7401190 Pc/Pa 

Torna público que requereu junta a SEMaSa/Breu Branco, emissão de lar 
sob o processo n°0100/2019 em 17/10/2019, para atividade de Bovino-
cultura.

Protocolo: 660379
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