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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 1.598, de 26 de Maio de 2021
altera o decreto nº 713, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa 
de Parcerias Público-Privadas PPP/Pa e regulamenta o conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas do Estado do Pará - cGP/Pa, para a gestão dos 
contratos e procedimentos necessários para a contratação de Parcerias 
Público-Privadas no âmbito da administração Pública do Estado do Pará, 
criado pela lei Estadual nº 7.649, de 24 de julho de 2012.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das suas atribuições que 
lhe confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
d E c r E T a:
art. 1º o decreto nº 713, de 1º de abril de 2013, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“art. 2º ...........................................................................................
§ 2º o Presidente do conselho Gestor poderá, por razões de índole técnica, 
delegar ao Secretário de Estado de Transportes competência para dirigir 
os trabalhos pertinentes a procedimentos para celebração de contratos na 
área de transportes, em especial nos modais de transportes hidroviários, 
rodoviários e aeroviários, devendo o ato de delegação especificar, em espe-
cial, os poderes transferidos e os limites da atuação do delegado.
§ 3º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do conselho Ges-
tor a que se referem os incisos i a Xi deste artigo serão representados por 
substitutos por eles indicados.
§ 4º os titulares de órgão ou entidade da administração Pública a que se 
refere o inciso iX poderão participar das reuniões do conselho Gestor, ex-
cepcionalmente e sem direito a voto, desde que possuam interesse direto 
em determinada parceria em razão de vínculo entre a matéria a ser apre-
ciada pelo conselho e seus respectivos campos funcionais.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 660874

d e c r e t o  Nº 1596, de 26 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$ 4.096.048,88 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$ 4.096.048,88 (Quatro Milhões, No-
venta e Seis Mil, Quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918715 - SEdaP 0301 449051 190.000,00
281010460814918715 - NGPr 0301 449052 540.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 1.850.000,00

782011957114908698 - faPESPa 0301 339030 624.994,46
782011957114908698 - faPESPa 0301 449052 891.054,42

ToTal 4.096.048,88

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, 26 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 1597, de 26 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$ 213.800,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021

dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 213.800,00 (duzentos e Treze Mil, 
oitocentos reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 50.000,00
852010618315028268 - cPc 0260 449052 163.000,00
852010618315028268 - cPc 6101 449052 800,00

ToTal 213.800,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

592011442215008803 - iMETroPará 0260 339033 163.000,00

911010412215088240 - SEPlad 0101 339039 800,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 50.000,00

ToTal 213.800,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 660869

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 836/2021-ccG de 26 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. 2021/549187,
r E S o l V E:
autorizar JarBaS VaScoNcEloS do carMo, Secretário de Estado de ad-
ministração Penitenciária, a viajar para Brasília - df, no período de 24 a 
26 de maio de 2021, para participar de reunião Técnica no departamento 
Penitenciário Nacional - dEPEN, devendo responder pelo expediente do 
órgão, na ausência do titular, arTHUr rodriGUES dE MoraES, Secretário 
adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 837/2021-ccG de 26 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. 2021/554989,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, SaNdra caMila fErrEira MorEira do cargo em 
comissão de assessor de imprensa i, código GEP-daS-012.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 21 de maio de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº 838/2021-ccG de 26 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 2021/566404,
r E S o l V E:
exonerar ViTor JordY dE alMEida do cargo em comissão de Secretário 
de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a contar de 1º de 
junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 839/2021-ccG de 26 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 2021/566377,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, rEGiNa ParaNHoS flEMiNG do cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a contar de 1º de 
junho de 2021.
ii. nomear ViTor JordY dE alMEida para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a contar de 1º de 
junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 757/2021-ccG, de 13 de Maio de 2021, 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº. 34.583, de 14 de Maio de 2021.
onde se lê: ..., a contar de 16 de março de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 14 de maio de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 760/2021-ccG, de 13 de Maio de 2021, 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº. 34.583, de 14 de Maio de 2021.
onde se lê: ..., a contar de 23 de fevereiro de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 14 de maio de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 797/2021-ccG, de 25 de Maio de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.595, de 
26 de Maio de 2021.
onde se lê: ..., a contar de 1º de maio de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 22 de abril de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata das Portarias Nos. 798, 799, 800, 801 e 802/2021-ccG, 
de 25 de Maio de 2021, PUBLicadas No diÁrio oFiciaL do es-
tado Nº. 34.595, de 26 de Maio de 2021.
onde se lê: ..., a contar de 1º de maio de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 23 de abril de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 804/2021-ccG, de 25 de Maio de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.595, de 
26 de Maio de 2021.
onde se lê: ..., a contar de 1º de maio de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 26 de abril de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 660871

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 360/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo  o  que  dispõe  os  artigos 81 e 83  da  lei  nº  5.810,  de  
24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº 74787, de 25/05/2021;
coNSidEraNdo  o  processo nº 2021/507310-PG, de 12/05/2021.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa Maria SaNTaNa JardiM, id. funcional nº 
37729/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na casa 
civil da Governadoria do Estado, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 19/04/2021 a 02/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 26 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660702

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 03/2020-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 4º
coNTraTo: 03/2020 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato nº. 03/2020, por mais 12 
(doze) meses.
fUNdaMENTo: art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021.
ViGÊNcia: 30/05/2021 a 29/05/2022.
Valor: r$ 1.690.740,00 (Um milhão seiscentos e noventa mil setecentos 
e quarenta reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função:04; Sub-função:122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 233368.
coNTraTada: Br fErNaNdES EirEli. inscrita no cNPJ nº 
23.190.681/0001-01

ENdErEÇo: rua Tapajós, nº 100, Galpão 77, Bairro coqueiro, cEP 67.113-
535, ananindeua/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660539
eXtrato – 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 26/2020-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 1º
coNTraTo: 26/2020 – ccG/Pa
oBJETo: repactuação no percentual de 24,62% do contrato n° 26/2020 
– ccG/Pa
fUNdaMENTo: o artigo 65, ii, “d” da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021.
ViGÊNcia: 25/05/2021 a 15/09/2021.
Valor: r$ 1.369.620,70 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil seis-
centos e vinte reais e setenta centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função:04; Sub-função:122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 213476.
coNTraTada: EXEcUTiVa SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda - 
EPP. inscrita no cNPJ nº 06.336.443/0001-34
ENdErEÇo: avenida conselheiro furtado n° 3959, Bairro Guamá, cEP 
66.073-160, Belém/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660552

diÁria
.

Portaria Nº 362/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/561636, de 25 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 SaNTa crUZ do arari/Pa, no período de 26 a 28/05/2021.

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

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660628
Portaria Nº 358/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/527966, de 18 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TUcUrUÍ/Pa, no período de 19 a 21/05/2021.

Servidor objetivo
MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660459

FÉrias
.

Portaria N°. 361/2021-crG, de 26 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. 2021/560685, de 25/05/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias regulamentares, aos servi-
dores: filiPE da SilVa cUNHa, id. funcional nº. 5946371/1, para gozo no 
período de 05/07/2021 a 02/08/2021, interrompidas através da Portaria 
nº. 669/2020, publicada no doE nº. 34.157, de 26/03/2020, referente ao 
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período aquisitivo 2019/2020 e JUliaNa cHaVES dE liMa, id. funcional 
nº. 5905468/2, para gozo no período de 01/07/2021 a 29/07/2021, inter-
rompidas através da Portaria nº. 176/2020, publicada no doE nº. 34.362, 
de 05/10/2020, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 26 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 660630

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 260/2021-PGe.G., de 26 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, iii da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença falecimento à servidora alessandra 
Maria Mendonça de oliveira, identidade funcional nº 54183008/2, no perí-
odo de 18 a 25.05.2021, em decorrência do falecimento de sua Genitora.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 660679

diÁria
.

Portaria nº 257/2021-PGe.G., de 25 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/548624.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária ao 
servidor ricardo Nasser Sefer, Procurador-Geral do Estado, identidade fun-
cional nº 5896477/1, para comparecimento na reunião no STf com o Mi-
nistro luiz fux, no dia 19.05.2021.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 660637

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

FÉrias
.

Portaria Nº 055/2021-GaB/seac
Belém Pa, 27 de maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores/pe-
ríodos abaixo relacionados:

MaTrÍcUla NoME do SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

57227598-3 dElMa coElHo BraGa da ENcarNaÇÃo 08/07/2020 – 
07/07/2021 08/07/2021 – 06/08/2021

5945654-1 JUlio alEJaNdo QUEZada JElVEZ 09/01/2020 – 
08/01/2021 01/07/2021 – 30/07/2021

55589973-1 lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo 16/07/2020 – 
15/07/2021 17/07/2021 – 15/08/2021

35475-11 oSWaldo dE oliVEira coElHo filHo 01/06/2020 – 
31/05/2021 01/07/2021 – 30/07/2021

5931841-4 PaUlo NEVES dE caMPoS 01/06/2020 – 
31/05/2021 01/07/2021 – 30/07/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Portaria Nº 056/2021-GaB/seac
Belém Pa, 27 de maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (vinte e nove) dias de férias interrompidas, no período de 
01/07/2021 a 29/07/2021, do período aquisitivo 2019/2020, à servidora 
JUliaNa Márcia BarroSo, Matrícula 5945669-1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
Portaria Nº 057/2021-GaB/seac
Belém Pa, 27 de maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (vinte e nove) dias de férias interrompidas, no período de 
01/07/2021 a 29/07/2021, ref. período aquisitivo 2019/2020, à servidora 
aMaNda caroliNa ENGElKE SaNTaNNa, Matrícula 5890606-3.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 660631

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria aGe Nº 044/2021-GaB, de 26 de maio de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2021/558831.
rESolVE:
i – conceder Suprimento de fundos ao servidor filipe José Gianino Montei-
ro, matrícula nº 5946619/1,cPf Nº 009.410.992-37, ocupante do cargo de 
assessor Superior i, lotado nesta aGE;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 500,00 (quinhentos reais) e 
destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta aGE;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.124.1508-8252, 
conforme a natureza das despesas:
– 3.33.90.30-96 - r$ 100,00-Material de consumo
– 3.33.90.33-96 - r$ 300,00-Passagens e despesas com locomoção
– 3.33.90.39-96 - r$ 100,00-outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
iV – o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 60 (ses-
senta) dias a contar da data da emissão da ordem Bancária para aplicação 
e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 660473

diÁria
.

Portaria aGe Nº 043/2021-GaB, de 26 de maio de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e de acordo com o de-
creto Estadual Nº 734/1992, de 07/04/1992 e orientação Normativa aGE 
Nº 001/2008, de 01/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 
2021/557327.
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor Nivaldo da Sil-
va ferreira, matrícula nº 57192830/1, ocupante do cargo de Motorista, 
que viajará a serviço da auditoria Geral do Estado, no período de 07 a 
11/06/2021, a fim de conduzir o técnico que realizará visita técnica refe-
rente ao “Programa asfalto na cidade”, no munícipio de Pasletina do Pará, 
devendo ser arbitradas conforme os valores correspondentes as diárias do 
Grupo B, nível ii – anexo i da Portaria Nº 278, de 23 de outubro de 2019.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 660472
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Portaria aGe Nº 042/2021-GaB, de 26 de maio de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e de acordo com o de-
creto Estadual Nº 734/1992, de 07/04/1992 e orientação Normativa aGE 
Nº 001/2008, de 01/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 
2021/557126.
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor filipe José Gianino 
Monteiro, matrícula nº 5946619/1, ocupante do cargo de assessor Supe-
rior i, que viajará a serviço da auditoria Geral do Estado, com o objetivo 
de realizar visita técnica referente ao “Programa asfalto na cidade”, no 
munícipio de Pasletina do Pará, no período de 07 a 11/06/2021, devendo 
ser arbitradas conforme os valores correspondentes as diárias do Grupo B, 
nível ii – anexo i da Portaria Nº 278, de 23 de outubro de 2019.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 660470

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 455/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n°2021/536463;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio à servidora NElcEli SilVa MElo, id. funcional 
nº 55587317/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
na diretoria de administração e finanças, período de 30 (trinta) dias, de 05 
de julho a 03 de agosto de 2021, referente ao triênio 19 de julho de 2009 
a 18 de julho de 2012
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660659
Portaria Nº 445/2021-daF/sePLad, de 25 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/495700,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora VaNia Maria SoUZa ladEira, id. funcional nº 
3190/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública / coordenador, lo-
tada na coordenadoria de orçamento e finanças – cofi/SEPlad, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 11 de maio de 2021 a 09 de junho de 
2021, referente ao triênio de 12 de junho de 2008 a 11 de junho de 2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660398
Portaria Nº 446/2021-daF/sePLad, de 25 de Maio de 2021.
 a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/489257,
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora Maria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional 
nº. 80810/3, ocupante do cargo de Professor colaborador de Nível Su-
perior, lotada na coordenadoria de Perícia Médica, 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio, no período de 02 de junho a 31 de julho de 2021, referente 
ao triênio de 01 de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660401

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 452/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, os atestados Médicos de 11.02.2021 e 18.02.2021, e os 
termos do Processo nº 2021/562931.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 14 (quatorze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor GESiEl do NaSciMENTo SaNTa roSa, id. funcio-
nal nº5938134/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na coordenadoria 
de logística e Gastos Públicos, no período de 11.02.2021 a 24.02.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 26 de maio de 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660686
Portaria Nº 454/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/564082 e, ainda, o ates-
tado Médico de 28/04/2021
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 03 (três) dias de licença para Tratamento de 
Saúde à servidora KlEYcE STEfaNY do coUTo lEiTE, id. funcional nº. 
57220840/6, ocupante do cargo de coordenadora, lotado na Secretaria ad-
junta de Gestão administrativa, no período de 28/04/2021 a 30/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660691
Portaria Nº 441/2021-daF/sePLad, de 25 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/495987 e, ainda, o laudo 
Médico n°: 74700,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamento 
de Saúde ao servidor fraNciSco TEiXEira PaES, id. funcional nº. 671/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, no período de 16/03/2021 a 30/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660406
Portaria Nº 442/2021-daF/sePLad, de 25 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, os laudos Médicos nºs: 74698 e 74699, e os termos do 
Processo nº 2021/496136;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 25 (vinte e cinco) dias de licença para Tra-
tamento de Saúde ao servidor EloiSo MarTiNS PiMENTEl, id. funcional 
nº. 55589533/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado 
na coordenadoria de orçamento e finanças, nos períodos de 14/03/2021 
a 24/03/2021 e 28/03/2021 a 10/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660408
Portaria Nº 443/2021-daF/sePLad, de 25 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74653, e os termos do Processo  nº 
2021/545210.
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rESolVE:
forMaliZar a concessão de 60 (sessenta) dias de licença para Trata-
mento de Saúde à servidora MaricElia PiNHEiro cUNHa, ident. fun-
cional  nº 5146046/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 
lotada na coordenadoria de Gestão de Pessoas, no período de 17/05/2021 
a 15/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660409

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 449/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/555041,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MYrNa cUNHa aZEVEdo, id. funcional nº. 
5924378/2, ocupante do cargo de Secretário de Unidade, para responder 
pela coordenadoria de apoio a Estação cidadania “Metrópole”, durante o 
impedimento legal da titular caMila dE aSSUNcao TEiXEira caMPoS, 
id. funcional nº. 5946806/1, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660678
Portaria N°. 444/2021-daF/sePLad, de 25 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/548712,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor claUdio roBErTo GoNcalVES 
dE oliVEira, id. funcional nº. 8006443/3, ocupante do cargo de Secre-
tário de diretoria, para responder pela coordenadoria de administração 
de dados, durante o impedimento legal do titular fErNaNdo aUGUSTo 
alTiEri SilVa, id. funcional nº. 305448/1, no período de 17/05/2021 a 
15/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660404

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 24/2021 – 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: P.H. SHiGUEo MaTSUBara-ME, sediado(a) na av. Jorge ca-
soni, N.665, Bairro: lago igapó, londrina/Paraná, cEP:86.026-110, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 25.381.017- 0001-67
oBJETo: aquisição de Mesa digitalizadora, para tender às necessidades do 
Núcleo de comunicação da Secretaria de Estado de Planejamento e admi-
nistração - SEPLAD, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de referência, anexo do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
 Natureza de despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Valor Global: r$ 1.042,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro do Estado
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021.
ViGÊNcia: 26/05/2021 à 25/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 660791
eXtrato do coNtrato Nº 12/2021 – 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: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda 
– EPP, sediada na Travessa rosa lima, n° 01, Bairro: Mirizal, Marituba/Pa, 
cEP: 67.200-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.489.784/0001-80
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na Presta-

ção de Serviços de Manutenção de ar condicionado e de Serviços de ins-
talação/desinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de apare-
lhos, para atender às necessidades da SEPlad, em conformidade com as 
especificações, qualidades e eficiência e condições gerais estabelecidas no 
Termo de referência - anexo i do Edital de licitação de Pregão Eletrônico 
SEPlad/dGl/SrP nº 05/2020.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Global Estimado: r$ 161.506,56
fonte: 0301000000
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: 660812

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 04/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo- 
SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa, órgão da administração 
direta do Estado, com sede na avenida Visconde de Souza franco, nº 
110, bairro: reduto, cEP: 66.053-000, Belém/Pa, inscrita no cNPJ nº 
05.054.903/0001-79.
oBJETo: destaque orçamentário para manutenção das Unidades de 
atendimento à População -ESTaÇÃo cidadaNia, localizadas nos 
municípios de Belém, Santarém e Marabá, com a prestação de serviços 
de atendimento ao público com “consulta Visão integral –cViT; Emissão 
de Nota fiscal avulsa e documento de arrecadação Estadual –daE”, em 
conformidade com o anexo Único –Plano de Trabalho.”
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.422.1500.8805
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 – administração
Subfunção: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
atividade: 8805 - implementação da Estação cidadania
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Mensal: r$ 35.621,65
Valor anual: r$ 427.459,80
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021.
ViGÊNcia: 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no diário 
Oficial do Estado.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior 
Secretário de Estado da fazenda.

Protocolo: 660865

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 04/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350,Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e o iNSTiTUTo dE dEfESa doS 
SErVidorES PUBlicoS ciViS E MiliTarES do ESTado do Pará– 
INDESPCMEPA,  pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos,  
regendo-se  pelo  Estatuto  atualmente vigente, conforme aprovado em 
ata da assembleia Geral, inscrita no cNPJ/Mf nº10.639.165/0001-61 , 
com sede na av. Senador lemos nº 695, sala 03 – altos, Bairro Umarizal, 
Belém/Pa, cEP:66.050-000
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº 2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-SEad.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021.
ViGÊNcia: 25/05/2021 a 24/05/2023-24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de assinatura.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 660866
eXtrato do coNtrato Nº 13/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E 
adMiNiSTraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do 
Marco, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda., sediada na rua 
alcântara, n° 17, Quadra 13, loteamento Parque Pindorama, São luís/
Ma, cEP: 65.041-191, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 08.374.804/0001-62
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento 
de aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na 
Prestação de Serviços de Manutenção de ar condicionado e de Serviços 
de instalação/desinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de 
aparelhos, para atender às necessidades da SEPlad, em conformidade 
com as especificações, qualidades e eficiência e condições gerais 
estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital de licitação de 
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Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 05/2020.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
ação: 04.422.1500.8805 – implementa]ao das Estações cidadania
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros - PJ
Valor Global Estimado: r$ 1.372.090,40
fonte: 0101000000
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: 660867

Portaria Nº 135, de 26 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1596, de 26/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 135, de 26 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE 
dESPESa/

SUBGrUPo dE 
dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
cPc

investimentos 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0260 163.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00
 6101 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

dESENVolViMEN-
To SÓcio-Eco-

NÔMico
fdE

inversões finan-
ceiras 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

outras despesas
 0101 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

NGPr
investimentos 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00

Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0301 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00

SEdaP
investimentos 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
obras e insta-

lações
 0301 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

GESTÃo
EGPa

outras despesas 
correntes 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00

contrato Esti-
mativo

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fund. 

Santa casa

 0269 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP

outras despesas 
correntes 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00

despesas ordi-
nárias

 0301 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00
SEEl

outras despesas 
correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

despesas ordi-
nárias

 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00

NGPr
 0301 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00

SEdaP
 0301 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

cultura 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00
fcP
 0301 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00

Esporte e lazer 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
SEEl

 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Governança 

Pública 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00

EGPa
dESTaQUE 
rEcEBido 

do(a) fund. 
Santa casa

 0269 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00
indústria, 
comércio, 
Serviços e 
Turismo

400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

fdE
 0101 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Segurança 
Pública 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00

cPc
 0260 163.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00
 6101 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - 

rEcUrSoS 
ordiNarioS                                         

450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

0260 - rEc.
ProVEN.

TraNSfErENc.
coNVENioS E 

oUTroS                   

163.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00

0269 - SUS 
/ Servicos 
Produzidos

3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00

0301 - recursos 
ordinários 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 2.580.000,00

6101 - recursos 
de contra-
partida de 
convênios

800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

ToTal 3.196.920,00 0,00 0,00 0,00 3.196.920,00

Portaria Nº 136, de 26 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 915.450,00 (Novecentos e Quinze Mil, 
Quatrocentos e cinquenta reais), a quota do primeiro quadrimestre, 
referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 136, de 26 de Maio de 2021

árEa/UNidadE foNTE
1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal
dEfESa Social

cBM
investimentos 0,00 356.860,00 514.000,00 0,00 870.860,00
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 0106 0,00 0,00 514.000,00 0,00 514.000,00
 0306 0,00 356.860,00 0,00 0,00 356.860,00

dESENVolVi-
MENTo SÓcio
-EcoNÔMico

EMaTEr
outras despe-
sas correntes 34.884,00 0,00 0,00 0,00 34.884,00

despesas 
ordinárias

 0261 34.884,00 0,00 0,00 0,00 34.884,00
PolÍTica 
Social

fund. Santa 
casa

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 9.706,00 9.706,00

contrato 
Estimativo

 0669 0,00 0,00 0,00 9.706,00 9.706,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

34.884,00 0,00 0,00 0,00 34.884,00

EMaTEr
 0261 34.884,00 0,00 0,00 0,00 34.884,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 9.706,00 9.706,00
fund. Santa 

casa
 0669 0,00 0,00 0,00 9.706,00 9.706,00

Segurança 
Pública 0,00 356.860,00 514.000,00 0,00 870.860,00

cBM
 0106 0,00 0,00 514.000,00 0,00 514.000,00
 0306 0,00 356.860,00 0,00 0,00 356.860,00

foNTE
1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

0106 - rEcUr.
ProV.dE 
TraNSf.

coNVENioS E 
oUTroS.                    

0,00 0,00 514.000,00 0,00 514.000,00

0261 - rEc.
ProP.dirETa-
MENTE arrEc.
PElo orG.adM.

iNdir               

34.884,00 0,00 0,00 0,00 34.884,00

0306 - recursos 
Provenientes de 
Transferências 
- convênios e 

outros

0,00 356.860,00 0,00 0,00 356.860,00

0669 - SUS 
/ Servicos 
Produzidos

0,00 0,00 0,00 9.706,00 9.706,00

ToTal 34.884,00 356.860,00 514.000,00 9.706,00 915.450,00

Portaria Nº 137, de 26/05/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 400,00 (Quatrocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) 
natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme 
o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
702012212212978338 - 

codEc 0261 339140 400,00

ToTal 400,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
702012212212978338 - 

codEc 0261 339040 400,00

ToTal 400,00

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

Protocolo: 660870

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da PUBLicado No dia 20/05/2021, 
doe Nº.34.589, ProtocoLo N.651866
coNTraTada: fiSioTEraPia riBEiro lTda- fiSiocENTEr
oNde se LÊ: coNTraTo 020
Leia se : coNTraTo 04
oNde se LÊ: cNPJ N. 04.890.710/0001-57
Leia se : cNPJ N. 04.890.710/00003-57
ordENador rESPoNSáVEl:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 660434

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 295 de 22 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo n° 2021/515413 (PaE), de 13/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento cons-
tante na Portaria nº 275/2021, de 18/05/2021, publicada no doE nº 
34.588, de 19/05/2021, para o servidor douglas Gonçalves de Miranda, 
matrícula nº 5912162/1, que permanecerá no município de Santarém/Pa, 
no período de 22/05/2021 a 29/05/2021, a fim de acompanhar o serviço 
de atendimento de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão 
e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 07 (sete) diárias ao servidor citado acima, considerando a pror-
rogação do deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 22 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 660638

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 296 de 26 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 os termos do Processo Eletrônico n.º 2021/522510, de 
17/05/2021.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria N° 282/2021, de 19/05/2021, 
publicada no doE nº 34.589, de 20/05/2021, que autorizou o servidor 
carlos Wanderson Silva de Souza, matrícula nº 4219593/1, a viajar ao 
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município de Santarém/PA, no período de 22/05/2021 a 29/05/2021, a fim 
de acompanhar o serviço de atendimento de beneficiários sobre processos 
de aposentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel do 
iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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: 660635

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 024/2021
Processo: 2020/606796
data da assinatura: 21/05/2021
Vigência: 01/06/2021 à 30/05/2022
Exercício: 2021
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
gateway de SMS (Short Message System), com aPi para integração ao sis-
tema SiaaG (já utilizado pelo iGEPrEV), linguagem PHP com funcionalida-
des de envios de SMS e mensagens via aplicativo Whatsapp, documenta-
ção para integração, status de retorno dos envios do SMS e que os créditos 
não tenham prazo de utilização. deve possuir mais de 90% de cobertura 
em território nacional, visando atender a necessidade do instituto de Ges-
tão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, conforme especificações 
constantes em Termo de referência.
o custo global deste contrato administrativo e de r$ 98.640,00 (noventa 
e oito mil e seiscentos e quarenta reais).
contratado: empresa SMarT NX TEcNoloGia EirEli, com sede no con-
domínio Empresarial Park Sul, 60 sala 23- rod.040-KM 800, distrito in-
dustrial Park Sul, cEP: 36120-000 na cidade de Matias Barbosa - MG, ins-
crita no cNPJ 
nº 27.447.387/0001-85, neste ato representado por seu representante le-
gal, aNdrEia SaNToS HoNÓrio dE SoUZa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 21 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 660762
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 030/2020
dispensa de licitação nº 005/2020
Processo: 2020/758617
data da assinatura: 10/05/2021
Exercício: 2021
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 10 
contas ao contrato de serviço de fornecimento de contas de e-mails com 
capacidade de 5GB e 10GB por caixa postal o que totalizam um percentual 
de acréscimo de 11,49% ao contrato, conforme Proposta comercial nº 
042/2021 da contratada.
o custo deste Termo aditivo é de r$ 455,14 (Quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais e quatorze centavos).
contratado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, com sede na rodovia augusto 
Montenegro, km 10, centro administrativo do Estado, icoaraci – Belém 
- Pará, cEP 66.820-000, inscrita no cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18, 
representada neste ato por MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 660764

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 093/2021-eGPa
ParTES: cÂMara MUNiciPal dE aUGUSTo corrÊa E a EScola dE Go-
VErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. Salena amorim de oliveira – Presiden-
te da câmara Municipal de augusto corrêa/Pa.

Protocolo: 660562

diÁria
.

Portaria nº 093 de 26 de Maio de 2021
Processo: 2021/556082
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2 
/ 2 e ½ (duas e meia) / 27/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Marabá e canaã dos carajás.

Protocolo: 660790

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs  caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002523, de 25 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: HEiTor aNGElo carValHo dE caSTro.
cPf: 064.550.172-77.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$68.390,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$55.709,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S): 
roSENildo rEiS dE caSTro cNH: 4878888004

Protocolo: 660476
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002527, de 25 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: ciNara PErEira BarroS.
cPf: 036.299.254-13.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK403323.
Portaria Nº 2021330002521, de 25 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: cYrUS dE aSSiS fraNco dE oliVEira.
cPf: 362.242.942-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK187837.
Portaria Nº 2021330002526, de 25 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: JaNUario MaciEl da SilVa.
cPf: 059.153.252-20.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.0.
cHaSSi: 9Bd358a4NlYJ72870.
Portaria Nº 2021330002525, de 25 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: JoZiMar da SilVa SaNToS.
cPf: 448.912.102-49.
Marca/ModElo: rENaUlT/loGaN dYNa 16 r.
cHaSSi: 93Y4Srd6EGJ308037.
Portaria Nº 2021330002528, de 25 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: MoNiKa GiSElla GoMES ElErES.
cPf: 630.814.312-04.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG164642.
Portaria Nº 2021330002520, de 25 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: rEGiNaldo dE SoUZa coUTiNHo.
cPf: 396.147.942-91.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ855436.

Protocolo: 660474
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
Processo adMNistratiVo Nº 2020/88976
ModalidadE: coNViTE  Nº 001/2021/SEfa
oBJETo: rEforMa E adEQUaÇÃo da UNidadE cEcoMT coNcEiÇÃo do 
araGUaia E aloJaMENTo.
a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, por meio de sua comissão 
Permanente de licitação, torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do Processo licitatório em epígrafe o resultado da fase de 
classificação das propostas financeiras e resolve:
claSSificar: coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirE-
li (cNPJ 26.263,297/0001-71), em primeiro lugar, com proposta no valor 
global de r$251.569,24 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e vinte  e quatro centavos), caSa NoVa coNSTrU-
Tora (cNPJ  08.811.324/0001-11), em segundo lugar, com proposta no 
valor global de r$263.136,09 (duzentos e sessenta e três mil, cento e 
trinta e seis reais e nove centavos), K l coNSTrUÇÕES EirEli - ME (cNPJ 
27.331.448/0001-44), em terceiro lugar, com proposta no valor global de 
r$289.452,60 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e sessenta centavos);
dESclaSSificar: V B doS SaNToS coNSTrUTora EirEli (cNPJ 
20.428.198/0001-16), com proposta de preço total de r$292.032,16 (du-
zentos e noventa e dois mil, trinta e dois reais e dezesseis centavos), BUS-
TaMaNTE ENGENHaria lTda (cNPJ 18.568.761/0001-00), com proposta 
de preço total de r$266.743,32 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos 
e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) PlaNa coNSTrUÇÕES 
coM. E rEPrES. lTda (cNPJ 05.467.549/0001-04), com proposta de pre-
ço total de r$264.564,32 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos 
e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), por deixar de atender 
às exigências previstas no subitem 8.15.1 do Edital de licitação, conforme 
apontadas na nota oriunda da área técnica e mais o que orienta o art. 48, 
i, da lei 8.666/1993.
ficam todos os licitantes intimados da presente decisão que encontra-se 
acessível no site: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
informações adicionais através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br
Belém/Pa, 26 de maio de 2021.
coMiSSÃo PErMENTE dE liciTaÇÃo  da SEfa-Pa

Protocolo: 660517

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho 
diretor  de administração,  em exercício
Portaria Nº 956 de 24 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
a servidora ValdEiNa MiraNda da SilVa, nº 0200603001, SErVicoS 
PrESTadoS, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo 
dE BarrEira do caMPo, objetivo de desempenhar atividades administra-
tivas itinerante a UEcoMT Mandi, no período de 01.06.2021 à 16.06.2021, 
no trecho conceição do araguaia - Mandi - conceição do araguaia.
Portaria Nº 957 de 24 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias a 
servidora VirGiNia lUcia NEVES do NaSciMENTo, nº 0200703702, fiS-
cal-c, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUAIA, objetivo de desempenhar atividades de fiscalização itinerante na 
UEcoMT - Bela Vista, no período de 01.06.2021 à 16.06.2021, no trecho 
conceição do araguaia - Bela Vista - conceição do araguaia.
Portaria Nº 958 de 24 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias a 
servidora MariNa dE SoUZa oliVEira, nº 0500684801, TÉcNico, UNi-
dadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo dE BarrEira do 
caMPo, objetivo de desempenhar atividades administrativas itinerante na 
UEcoMT Mandi, no período de 01.06.2021 à 16.06.2021, no trecho con-
ceição do araguaia - Mandi - conceição do araguaia.
Portaria Nº 961 de 24 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  di-
árias ao servidor lUiS carloS WElliNGToN dE SoUZa WaSSallY, nº 
0536124905, coordENador faZENdario, dirEToria dE adMiNiSTra-
ÇÃo, objetivo de realizar levantamento nas unidades fazendárias quanto ao 
patrimônio de bens móveis (viaturas) e imóveis, no período de 01.06.2021 
à 17.06.2021, no trecho Belém - Paragominas - dom Elizeu - Belém.

Protocolo: 660449

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenadora da ce-
rat Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda. faZ SaBEr a 
todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio to-
marem conhecimento, que foram lavrados Autos de Infração e Notificação 
fiscal de Trânsito, decorrentes de Termos de apreensão e depósito, contra 
os sujeitos passivos abaixo relacionados:

aiNf - Tad i.E/cNPJ/cPf raZÃo Social

352020510005401-2 - 352020390005103 15.352.052-3 GUaMa coM dE coMPENSadoS E rEPrES lTda

352019510005562-0 - 352019390003246 15.237.146-0 SoNia M. a. VEloSo

472020510000013-3 - 472020390000005 713.635.802-72 Zilda Maria da SilVa

492020510000049-1 - 492019390000460 038.994.852-70 lETYcia GrEGÓrio da SilVa

812020510001627-6 - 812020390000924 15.423.637-3 – liMa fErro & aÇo iNdUSTrial EirEli

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.o 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, locali-
zada na av. presidente Vargas, S/N -  Bairro celio Miranda – Paragominas 
(PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas
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editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado 
da fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração 
e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados IMPROCEDENTES, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012020510000302-4;012018510001457-5;012018510002200-4;
012018510013964-5;092018510000619-9;092018510000618-0;
012020510001284-8.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002440, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003197/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: Tony cley Nunes da Silva – cPf: 593.333.322-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Tl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U8JT008982
Portaria n.º202104002442, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000782/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: oliveiros Borges de Vasconcelos – cPf: 304.628.602-30
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U3JT157087
Portaria n.º202104002444, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000771/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: Zelindo Gonçalves felipe – cPf: 103.979.302-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB XPlUS aT/Pas/automovel/9BrK29BT6l0193153
Portaria n.º202104002446, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 82021730000870/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: fàbio alves de lima – cPf: 635.812.302-59
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG269361
Portaria n.º202104002448, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002184/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: Jafé Taveiro Santos – cPf: 257.360.433-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT4l2260577
Portaria n.º202104002450, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003417/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: Manoel Jucelino Mario da cruz – cPf: 303.377.472-53
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT Palio aTTracT 1.4/Pas/automovel/8aP19627MG4160350
Portaria n.º202104002452, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003401/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: ruan augusto Barbosa Estevam – cPf: 901.794.802-78
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT5J2168679
Portaria n.º202104002454, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003398/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: Edilberto Yoshio Hoshino – cPf: 091.808.182-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrBc3f35K8037688
Portaria n.º202104002458, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003306/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: Walter Nelci dos Santos Moraes – cPf: 458.901.612-53
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi ad/Pas/automovel/9BWBH6Bf5M4066926
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Portaria n.º202104002460, de 26/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002235/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: francisco Wayne freitas Neves – cPf: 414.659.892-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG355836

Protocolo: 660513
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios - tarF
acÓrdÃos

PriMeira cÂMara
acÓrdÃo N.7862- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18211 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 092019510000192-5). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. aUTo dE iNfraÇÃo. aNTEci-
Pado dE ENTrada. 1. a lei Estadual n. 6.182/1998 não prevê a obriga-
toriedade de notificar o contribuinte a prestar esclarecimentos durante o 
processo de constituição do aiNf. 2. fica afastada a hipótese de erro no 
cálculo do lançamento tributário quando o processo, baixado em diligên-
cia, retorna com nova planilha e o sujeito passivo não traz elementos para 
confrontar. 3. Não cabe a este Tribunal analisar o mérito de processo re-
quisitório de regime especial do sujeito passivo, devendo tão somente ser 
considerada a condição do contribuinte no momento da ocorrência do fato 
gerador. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 12/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 19/05/2021.
acÓrdÃo N.7861- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18209 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 092019510000192-5). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. aUTo dE iNfraÇÃo. aNTEciPado dE 
ENTrada. 1. deve ser mantida a decisão singular que exclui de ofício par-
celas do crédito tributário, indicadas em diligência fiscal como não sujeitas 
à incidência do tributo. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 
19/05/2021.
acÓrdÃo N.7860- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18413 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 072018510000121-1). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira.  EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. aUSÊN-
cia dE EScriTUraÇÃo dE docUMENTo fiScal No liVro rEGiSTro dE 
ENTRADAS. 1. Deixar de escriturar, no livro fiscal registro de entradas, 
documento fiscal relativo à operação configura infração à legislação tri-
butária sujeita à aplicação de penalidade prevista em lei. 2. recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
19/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 19/05/2021.
acÓrdÃo N.7859- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 16251 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 182016510000643-6). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. TraNSfErÊNcia ENTrE ESTaBElEci-
MENToS do MESMo TiTUlar. iMProcEdÊNcia. 1. improcede a autuação 
relativa à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo 
titular, consoante decisão definitiva de mérito proferida pelo Plenário do 
Supremo Tribunal federal, em julgamento de recurso extraordinário com 
repercussão geral reconhecida, ou por Seção ou corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, conforme o caso, em julgamento de recursos extraordi-
nários e especiais repetitivos. 2. Não incide icMS no deslocamento de bens 
de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, visto não haver 
a transferência da titularidade ou a realização de ato mercantil. 3. recurso 
conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
19/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 19/05/2021.
acÓrdÃo N.7858- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 17249 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 032016510010817-3). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS - forNEcEr iNcorrETaMENTE iNfor-
MaÇÕES EcoNÔMico-fiScaiS. 1. fornecer incorretamente informações 
econômico-fiscais constitui infração à legislação tributária e sujeita o con-
tribuinte à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e impro-
vido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/05/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 17/05/2021.
acÓrdÃo N.7857- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 16269 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 192017510004227-1). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr.  EMENTa: iPVa. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcE-
dÊNcia. 1. deve ser julgado improcedente o aiNf, quando constatado nos 
autos que o contribuinte procedeu à comunicação de venda ao dETraN, 
com base no art. 134 do código de Trânsito Brasileiro, bem como no art. 
48, do decreto n. 2.703/2006. 2. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 17/05/2021. daTa do acÓr-
dÃo: 17/05/2021.
acÓrdÃo N.7856- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18221 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 102015510003556-1). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMoES NaSSEr.  EMENTa: icMS. aNTEciPado dE ENTrada. iMProcE-
dÊNcia. 1. deve ser mantida a decisão singular que declara a parcial im-
procedência da cobrança de icMS antecipado Especial e antecipado cesta 
Básica quando a ocorrência do aiNf não prevê essas hipóteses. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 17/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 17/05/2021.
acÓrdÃo N.7855- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 13951 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 122014510000673-1). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo aU-

GUSTo VElHo VilHENa JUNior.  EMENTa: icMS - falTa dE rEcolHi-
MENTo E EMiSSÃo dE NoTa fiScal - aUTo dE iNfraÇÃo. 1. deve ser 
mantida a decisão singular que declara improcedente o aiNf, bem como o 
crédito tributário dele decorrente, visto restar caracterizado o não cometi-
mento da infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: 
Por Maioria dE VoToS. VoTo coNTrário: conselheiro Guilherme fon-
seca de oliveira Mello, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, 
para manter o crédito tributário apenas no tocante à multa aplicada. JUl-
Gado Na SESSÃo do dia: 10/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 12/05/2021.
acÓrdÃo N.7854- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18159 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 032018510000115-2). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. diEf SUBSTi-
TUTiVa/rETificadora fora do PraZo. dErroGaÇÃo da lEi PUNiTiVa. 
iMProcEdÊNcia do aiNf. 1. com o advento da lei n. 8.877/2019, que 
alterou as disposições do artigo 78, Viii, a, b e c, e seu § 3º, derrogando 
as penalidades quanto à entrega fora do prazo das declarações econômico 
fiscais - DIEF - substitutiva/retificadora, deve se reconhecer improcedência 
da autuação aplicada naqueles moldes, uma vez que há a retroação da 
legislação benéfica nos casos não definitivamente julgados. Inteligência 
do artigo 106, ii, a, do cTN. 2. recurso conhecido e improvido e, em 
revisão de ofício, declarada a improcedência da autuação. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 
12/05/2021.
acÓrdÃo N.7853- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18453 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 322014510002006-3). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. coNSElHEiro dESiGNado: GUilHErME foNSEca dE 
oliVEira MEllo.  EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. 1. Vícios 
que não importem em nulidades previstas no art. 71 da lei n. 6.182/1998 
devem ser sanados por meio de diligência. 2. o momento da ocorrência 
do fato gerador referente à diferença de alíquotas interestaduais ocorre 
na entrada do Estado. 3. contribuinte que apresente débito de icMS que 
acarrete a situação fiscal de ativo não regular ou suspenda seu cadastro 
de contribuinte tem seus incentivos fiscais suspensos até tais fatos se-
rem saneados. 4. Não há irregularidades quando ocorre a lavratura de 
Tad no intuito de documentar prova da infração, seguida pela liberação 
das mesmas. 5. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: Por Maioria 
dE VoToS. Votos contrários: conselheiros Bernardo de Paula lobo, pelo 
conhecimento e provimento do recurso, por entender inaplicável o art. 
28, § 4º da constituição do Estado do Pará, e Nelson Paulo Simões Nas-
ser, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do recurso 
oposto. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 
10/05/2021.
acÓrdÃo N.7852- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 17641 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 022016510002459-6). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior.  EMENTa: icMS - auto de infração. 
Utilização de crédito indevido - icMS. obrigação principal. crédito indevi-
damente utilizado, reduzindo recolhimento devido. 1. deixar de recolher 
icMS devido, utilizando créditos não aferidos, constitui infração sujeita à 
penalidade. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUl-
Gado Na SESSÃo do dia: 10/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 10/05/2021.
acÓrdÃo N.7851- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 15483 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 032015510009693-3). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS - oPEraÇÃo iNTErESTadUal - aTiVo 
fiXo - difErENcial dE alÍQUoTa. aProVEiTaMENTo dE crÉdiToS. 1. 
o icMS relativamente ao diferencial de alíquotas não se sujeita ao regime 
normal de apuração do imposto, devendo ser apurado diretamente no re-
gistro de apuração do icMS nos termos do art. 35, do ricMS-Pa, aprovado 
pelo decreto n. 4.676, de 18 de junho de 2001. 2. deixar de recolher o 
icMS, relativo ao diferencial de alíquotas, incidente nas aquisições, em 
operação interestadual, de bens destinados à integração ao ativo perma-
nente do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujei-
ta o contribuinte às penalidades legais. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 10/05/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 10/05/2021.
acÓrdÃo N.7850- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 15521 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 042015510003402-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS - cESTa BáSica. 1. deixar de recolher 
o icMS relativo à operação com mercadoria constante da relação corres-
pondente à cesta básica estadual configura infração fiscal sujeita à pena-
lidade prevista na lei. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 10/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 
10/05/2021.
acÓrdÃo N.7849- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 13449 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012008510003043-4). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. MErcadoria dESacoMPaNHa-
da dE docUMENTo fiScal HáBil. 1. Não há que se falar em nulidade 
do AINF quando se verifica que o conjunto de informações prestadas e 
de documentos apresentados como prova configura a infração cometida. 
2. Entregar mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, en-
tendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo, constitui infração 
à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades da lei, in-
dependentemente do imposto devido. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 10/05/2021. daTa 
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do acÓrdÃo: 10/05/2021.
acÓrdÃo N.7848- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 13447 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 012008510003043-4). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. MErcadoria dESacoMPaNHada dE 
docUMENTo fiScal HáBil. lEVaNTaMENTo fiScal. 1. correta a decisão 
singular que, após diligência, exclui do crédito tributário valores indevidos 
relativos às contribuições PiS/cofiNS e devoluções. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
10/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 10/05/2021.
SEGUNda cÂMara
acÓrdÃo N.7852- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17234 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 042015510002946-6). coNSElHEiro rElaTor: EMilio 
carloS ViEira dE BarroS.  EMENTa: icMS. aNTEciPado Na ENTrada. 
NÃo rEcolHiMENTo. aUSÊNcia dE VÍcioS forMaiS. PEdido dE PErÍ-
cia iNdEfErido. dEScaBiMENTo dE diliGÊNcia. PrEliMiNarES rEJEi-
TadaS. 1. rejeitadas as preliminares, haja vista a não comprovação dos 
vícios formais alegados e a verificação de ausência de prejuízo ao direito 
de defesa do sujeito passivo. 2. As ações fiscais pontuais têm o seu início 
com a ciência do contribuinte na Ordem de Serviço ou na Notificação Fiscal, 
dispensando a emissão dos termos de início e de conclusão de fiscalização. 
3. Não há que se falar em perícia, quando os documentos acostados aos 
autos são suficientes para a comprovação da autuação. 4. Deixar de reco-
lher o icMS, no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à 
antecipação na entrada em território paraense, constitui infração à legisla-
ção tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legais, independente 
do imposto devido. 5. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 04/05/2021. daTa do acÓrdÃo: 
04/05/2021.
acÓrdÃo N.7851- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17696 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 042016510010678-6). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo.  EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. 
NÃo rEcolHiMENTo. ProcEdÊNcia. 1. contribuinte que deixar de reco-
lher a antecipação na entrada do icMS quando obrigado, relativo a opera-
ção de entrada de mercadoria para comercialização em território paraense, 
constitui infração à legislação tributária estadual e sujeita-se às penalida-
des estabelecidas em lei, independentemente do imposto devido. 2. recur-
so conhecido e improvido. dEciSÃo: Por Maioria dE VoToS. VoTo coN-
Trário: conselheiro dio Gonçalves carneiro, pelo conhecimento e parcial 
provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 04/05/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 04/05/2021.
acÓrdÃo N.7850- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 15540 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 172014510000204-1). coNSElHEiro rElaTor: dio GoN-
ÇalVES carNEiro.  EMENTa: icMS. cErcEaMENTo do dirEiTo dE dE-
fESa. aUSÊNcia dE fUNdaMENTaÇÃo. NUlidadE do JUlGaMENTo dE 
PriMEira iNSTÂNcia. 1. É nula a decisão de primeira instância que deixar 
de apreciar o pedido, relevante, formulado pelo contribuinte de maneira 
expressa. 2. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 27/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 04/05/2021.
acÓrdÃo N.7849- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16740 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 182017510000170-9). coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia.  EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. EMiSSor dE cUPoM 
fiScal. 1. deixar de cumprir com as exigências legais para a cessação de 
uso do equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF configura infração à 
legislação tributária, sujeita à penalidade legalmente prevista. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 29/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7848- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16538 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 182017510000179-2). coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia.  EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. aUTo dE iNfraÇÃo. 
aUSÊNcia dE aPrESENTaÇÃo da MEMÓria fiTa dETalHE - Mfd. 1. dei-
xar de apresentar o arquivo, em meio magnético, da leitura da Memória da 
fita detalhe - Mfd do último dia útil de funcionamento do Ecf, nos meses, 
contendo os registros que representam o conjunto da segunda via de todos 
documentos emitidos configura infração à legislação tributária sujeita à 
penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 29/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7847- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16514 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 062017510006459-0). coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia.  EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. dificUlTar a aÇÃo 
FISCALIZADORA. 1. Dificultar a ação fiscalizadora configura infração fiscal 
sujeita à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e impro-
vido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 29/04/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7846- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16512 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 062017510006458-1). coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia.  EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. aUTo dE iNfraÇÃo. 
dEiXar dE ENTrEGar o arQUiVo Efd. 1. deixar de entregar, no mês 
subseqüente ao da data prevista na legislação tributária, o arquivo digital 
de EFD - Escrituração Fiscal Digital configura infração à legislação tributá-
ria, sujeita à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 29/04/2021. 

daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7845- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 16322 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 042015510009394-6). coNSElHEiro rElaTor: da-
NiEl HiSSa Maia.  EMENTa: Ecf. oBriGaÇÃo acESSÓria. 1. deixar de 
possuir, quando obrigado, o equipamento Emissor de cupom fiscal - Ecf 
configura infração à legislação tributária, sujeita à penalidade legalmente 
prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 29/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7844- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17396 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 072016510001741-5). coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia.  EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. dEiXar dE EXiBir li-
VRO FISCAL. 1. Deixar de exibir livro fiscal configura infração à legislação 
tributária, sujeita à penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
29/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.
acÓrdÃo N.7843- 2ª. cPJ. rEcUrSo N. 17394 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 072016510001742-3). coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia.  EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. dificUlTar a aÇÃo 
FISCALIZADORA. BIS IN IDEM. 1. Configura bis in idem o lançamento tri-
butário lavrado sobre o mesmo fato jurídico. 2. Não cabe autuações fiscais 
motivadas nas condutas de dificultar a ação fiscalizadora e não exibir docu-
mentos fiscais, com fundamento no mesmo desatendimento à notificação 
procedida pela Fazenda Pública para prestação de documentário fiscal. 3. 
Deve ser decretada a improcedência da infração fiscal que não restar me-
lhor demonstrada, diante da ocorrência do desatendimento à notificação 
fiscal. 4. Recurso conhecido para, com base na revisão de ofício, descons-
tituir o lançamento tributário. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 29/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 29/04/2021.

Protocolo: 660568

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria nº 131, de 26 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 doE nº 34.272, e Portarias 334 e 335 de 03 de julho de 2020,
coNSidEraNdo a contratação de empresa especializada em gestão, ope-
ração física de logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedi-
ção, distribuição e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, 
dispositivos médicos, materiais odontológicos e suplementos alimentares e 
imunobiológicos, por meio do contrato nº 39/2021 da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública – SESPa.
rESolVE: i- dESiGNar a comissão de Transição e implementação da 
nova operadora logística, conforme relação dos servidores abaixo, para 
acompanhar e viabilizar a transição entre as contratadas.

ordEM NoME MaTrÍcUla loTaÇÃo

1 João Henrique Vogado abrahão 5955794/1 dEaf

2 Samuel Silva ibrahim Sena 57190508/1 dEaf

3 Kerley andre da Páscoa freitas 5955919/2 dEaf

4 Marcia de fátima Silva Barros 5956209/1 dEaf

5 larisse Gomes de oliveira freitas 55589972/1 dEaf

6 larisse Marionor Santana de oliveira 5898235/1 dVS

7 Marcus fabioano Mendes de carvalho coura 5955693/2 dVS

8 Glenda luciana costa Braga 5804397 fScMPa

9 Edney Mendes Pereira 55589787 fHcGV

10 angela cristina freire da Silva Marques 57195416/1 1º crS

11 denise Helena rodrigues 57196503/2 1º crS

12 claudia dzmidas Haber 54187974 Hol

ii- dESiGNar como presidente da comissão o servidor João Henrique Vo-
gado abrahão, diretor do departamento Estadual de assistência farmacêu-
tica, matrícula 5955794-1.
iii- fiXar o cronograma de transição e implementação do novo sistema e 
das atividades do Centro de Distribuição da SESPA, conforme especifica-
ções abaixo:
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aTiVidadE PErÍodo

Visita nas instalações atuais, e nas novas instalações 24 a 28/05/2021

Treinamento para equipes da SESPa 07 a 18/06/2021

inventário de todo o estoque nas instalações atuais 21 a 25/06/2021

Transporte dos itens das instalações atuais para as novas instalações 26/06 a 14/07/2021

recebimento de entregas no novo centro de distribuição. início de atividades no local. 01/07/2021

Término do processo de implantação das atividades no novo cd 15/07/2021

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 660752
Portaria N° 352 de 21 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2020/424885.
r E S o l V E:
i-EXclUir, da Portaria coletiva nº 510 de 20/06/2018, publicada no doE 
nº 33.655 de 12/07/2018, que convalidou a cessão da servidora Maria 
GorETE doS SaNToS SoUZa, cargo TÉcNico c, matrícula nº 3156290/1, 
lotada no cENTro dE SaÚdE – aNaNiNdEUa, para a Policia ciVil do 
ESTado do Pará.
ii-rEVoGar, a contar de 02.05.2018, os efeitos na Portaria coletiva nº 
448 de 29/06/2006, publicada no doE n° 30.714 de 30/06/2006, que ce-
deu a servidora Maria GorETE doS SaNToS SoUZa, cargo TÉcNico c, 
matrícula nº 3156290/1, lotada no cENTro dE SaÚdE - aNaNiNdEUa, 
para a Policia ciVil do ESTado do Pará.
Portaria N° 355 de 24 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/287136.
r E S o l V E:
rEVoGar, os efeitos da Portaria nº 333 de 14/05/2019, publicada no doE 
nº 33.873 de 15/05/2019, que cedeu a SUPEriNTENdÊNcia do SiSTEMa 
PENiTENciário do ESTado do Pará, a servidora faBia JaQUEliNE da 
SilVa MiraNda, matrícula nº 54192743/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo, lotada na SEÇÃo dE TraTaMENTo fora dE doMicÍlio.
Portaria N° 356 de 25 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/552356.
r E S o l V E:
rEVoGar, os efeitos na Portaria coletiva nº 614 de 09/09/2020, publicada 
no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que cedeu a fUNdaÇÃo PÚBlica ES-
TadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, a servidora SilVia fEr-
NaNdES dE araUJo diNElli, matrícula nº 5784921/2, cargo TEcNico 
dE ENfErMaGEM, lotada no HoSPiTal rEGioNal – aBElardo SaNToS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
25.05.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 660710
Portaria N.º 514 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 718 de 15 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.352 de 22 de setembro de 2020, pror-
rogada pela Portaria n.º 978 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.352 de 22 de setembro de 2020; redesignado pela Portaria 
110 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021 e 
prorrogada pela Portaria nº 410, 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 185/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 21/05/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2020/276591 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, 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, 20 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 660500
Portaria Nº 119 de 26 de Maio de 2020.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa-SaGa/SESPa, 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 n° 13.019/2014 e 
13.204/2015 e decreto Estadual n°1.835/2017;
coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do Termo de fomento nº. 
01/2021 e os autos do processo nº 2021/537080;
rESolVE:
i – revogar a designação do servidor Eraldo GUilHErME doS SaNToS 
Sá, matrícula n° 5897271, como membro da comissão de Monitoramento 
e avaliação da Parceria, nomeado através da PorTaria N° 14 SaGa/SESPa 
de 26 de janeiro de 2021, publicada no doE de 27/01/2021;;
ii- designar em substituição, a servidora lUciENE SoUSa dE SoUSa, ma-
trícula n° 73604309/1, Técnica de Enfermagem, lotada na divisão de or-
ganização, controle e avaliação – doca - 9º/ crS/SESPa, para monitorar, 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Parceria constante no 
Termo abaixo, bem como a elaboração de relatório Técnico nos moldes do 
art. 59 da lei 13.019/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa-Sa-
Ga/SESPa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 660520
Portaria N.º 515 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 717 de 15 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.352 de 22 de setembro de 2020, pror-
rogada pela Portaria n.º 977 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
109 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021 e 
prorrogada pela Portaria 409, de 16 de março de 2021, publicada no d.oE. 
34.523, de 18/03/2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 184/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 21/05/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2020/516725 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e So-
laNGE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com 
os suplentes Myrian Wanessa Moraes Souza, matrícula nº 5830370/3, 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, 20 de maio de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 660499

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: TaiSa NEVillE
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 01.06.2021/27.11.2021.
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: 660728

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 120 de 26 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 outubro 
de 2013 e os termos do processo 2021/486915.
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r E S o l V E: designar as servidoras: Jane Barreira do carmo- Matricula 
59066631-3 lotação na coordenação do dST aidS, Marília leão Magalhães 
carmo matrícula 5893104-2 lotada na coordenação Hepatites Virais e ca-
roline oliveira de figueiredo do carmo, matrícula 5719101-3 lotada na co-
ordenação do DST AIDS para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do objeto da carTa acordo entre SESPa e organização PaN aMEricaNa 
da SaÚdE/ orGaNiZaÇÂo MUNdial dE SaÚdE processo 2021/486915.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – rÔMUlo 
rodoValHo GoMES

Protocolo: 660497

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇos Nº. 
057/2020
Publicado em diÁrio oFiciaL nº 34.254 no dia 16/06/2020 sob o 
Protocolo nº 553340
oNde se LÊ: item 60 – Valor Unitário r$ 4,17 (quatro reais, dezessete 
centavos).
Leia-se: item 60 – Valor Unitário r$ 4,15 (quatro reais, quinze centavos).
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 660494
errata
Retifica-se a Portaria n°. 700/24.05.2021, publicada no DOE Nº 
34.594/25.05.2021, referente à servidora lUcilEia criSTiNa SilVa 
BiTENcoUrT, matrícula n°. 5875536/2, da qual conste o seguinte no que 
se refere à data início de sua licença Saúde:
onde se lê: 29/03/2021 a 29/03/2021 do laudo 73328 de 02/05/2021.
Leia-se: 18/03/2021 a 27/03/2021 do laudo 73328 de 02/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 660402
errata
Retifica-se a Portaria n°. 667/18.05.2021, publicada no DOE Nº 
34.588/19.05.2021, referente à servidora aNGEla ViEira MacHado, 
matrícula n°. 5956284/1, da qual conste o seguinte no que se refere à data 
início de sua licença casamento:
onde se lê: que se deu na data de 03 de abril de 2021.
Leia-se: que se deu na data de 14 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 25/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 660559

.

.

coNtrato
.

Convalidação a partir de 18 de fevereiro de 2021 da CARTA ACOR-
do entre sesPa e organização PaN aMericaNa da saÚde/ orGa-
NiZaÇÂo MUNdiaL de saÚde considerando parecer da coNJUr seq. 
37 e deliberação pelo Exmo. Sr. Secretário de Saúde Pública seq. 58.
obejetivo: Estabelecer os termos e condições dos quais a oPaS/oMS e a 
beneficiária (SESPA) para cooperarão na implantação do Plano de Ação 
para o controle e erradicação da Sifilis congênica no Estado do Pará.
compromisso: a oPaS deverá transferir a SESPa o valor total de r$ 
500.000,00 ( quinhentos mil reais) segundo calendário de transferência do 
Plano de Trabalho/Plano de ação.
Vigência: 18/02/2021 a 12/07/21.
data da assinatura:18/02/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – rÔMUlo 
rodoValHo GoMES

Protocolo: 660496

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 036/sesPa/2021.
Processo: 2020/743970.
oBJETo: aquisição do medicamento BrENTUXiMaBE VEdoTiNa 50 MG/
Ml, a paciente THaMirES JHENNiPHEr cHaVES fErrEira, contemplada 
com ação civil Pública com Pedido de Tutela antecipatória - Processo nº 
0800928-37.2020.8.14.0070.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: ProfarMa SPEcialTY S/a.
cNPJ: 81.887.838/0007-36.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 233.552,64 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e cinquen-
ta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288. ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30. 
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 26 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 036/2021.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 036/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 26 de maio de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 660673

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 047/sesPa/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 047/SES-
Pa/2021, no valor total de r$ 3.543.977,40 (TrÊS MilHÕES, QUiNHEN-
ToS E QUarENTa E TrÊS Mil, NoVEcENToS E SETENTa E SETE rEaiS E 
QUarENTa cENTaVoS).
oBJETo: registro de Preços para a prestação de serviço de locação, insta-
lação e manutenção de equipamentos para ventilação mecânica domiciliar 
e de fornecimento de oxigênio medicinal, incluindo cessão dos cilindros em 
regime de comodato, da locação, instalação e manutenção dos equipamen-
tos concentradores de oxigênio, para uso em domicílio e em locomoção 
para utilização dos Usuários do Sistema Único de Saúde com a indicação 
de assistência ventilatória  e/ou oxigenoterapia, de forma contínua ou in-
termitente, cadastrados na Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPa) 
e no HEMoPa – fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 
por meio de Sistema de registro de Preço para um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.
EMPrESa VENcEdora:
air liQUidE BraSil lTda, cNPJ Nº 00.331.788/0024-05, foi a vence-
dora do lote 01, pelo critério de menor preço por lote, no total de r$ 
3.543.977,40;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 047/SESPa/2021: r$ 
3.543.977,40 (TrÊS MilHÕES, QUiNHENToS E QUarENTa E TrÊS Mil, 
NoVEcENToS E SETENTa E SETE rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 660744

FÉrias
.

Portaria Nº. 715 de 26 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2021/557236,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora SÔNia aN-
drESa dE alBUQUErQUE BaTiSTa, identidade funcional nº 5947339/1, 
ocupante do cargo de cHEfE dE cENTro dE SaÚdE, lotada na divisão de 
Vigilância a Saúde, no período de 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 
2021, referente ao período aquisitivo de 27 de março de 2019 a 26 de mar-
ço de 2020, concedidas através da Portaria coletiva nº 468/06.05.2021, 
publicado no doE nº 34.576/07.05.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 660438

oUtras MatÉrias
.

1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato assisteNciaL Nº 04/2018
Processo N° 2021/364652
OBJETO DA RERRATIFICAÇÃO: O presente Termo de Rerratificação tem por 
finalidade retificar itens em tabelas do Documento Descritivo (Anexo ao 
coNTraTo aSSiSTENcial Nº 04/2018), da seguinte forma:
- No quatro Perfil da unidade (2. CONSIDERAÇÕES GERAIS):
onde se lê:

Número de leitos Geral: 36 SUS: 29

Leia-se:

Número de leitos Geral: 30 SUS: 24

- Na letra d) Serviço de internação Hospitalar – leitos por especialidade, da 
tabela 1. ESTrUTUra fÍSica (4.1 – EiXo i – descrição da estrutura física, 
tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento do estabele-
cido no instrumento formal de contratualização):
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onde se lê:

clínica Especialidade
Capacidade Leitos Operacionais

instalada Operacional total sUs % sUs
Médica Geral 25 25 25 20 80

cirúrgica
Geral 05 05 05 04 80

Ginecologia - - - - -
Pediátrica Geral 06 06 06 05 83,33

SUBToTal 36 36 36 29 80,55

Leia-se:

clínica Especialidade
capacidade leitos operacionais

instalada operacional Total SUS % SUS

Médica Geral 11 11 11 09 81,81

cirúrgica
Geral 05 05 05 04 80

Ginecologia - - - - -

Pediátrica Geral 06 06 06 05 83,33

obstetrícia obstetrícia 08 08 08 06 75

SUBToTal 30 30 30 24 80

- Na tabela 2. ESTrUTUra TEcNolÓGica (4.1 – EiXo i – descrição da es-
trutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento 
do estabelecido no instrumento formal de contratualização):
onde se lê:

Equipamento de diagnóstico por imagem
ESPEcificidadE EXiSTENTE SUS

raio-x em até 300 a 500Ma 01

Leia-se:

Equipamento de diagnóstico por imagem
ESPEcificidadE EXiSTENTE SUS

raio-x em até 100Ma 01

- Na tabela faixa de desempenho/pontuação dos procedimentos ambula-
toriais (4.6. EiXo Vii – forma de monitoramento e avaliação das metas 
quantitativas e qualitativas, e de repasse de recursos vinculados ao de-
sempenho alçado):
onde se lê:

69 a 55% 85% r$7.795,42

Leia-se:

69 a 55% 85% r$5.795,42

data da assinatura: 25/05/2021
contratada: clínica Monte Sinai
contratante: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 660428
LiceNÇa FaLeciMeNto
Portaria Nº 716 de 26 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto do art. 
72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
de nº 2021/560671.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora EllEN roSE doS SaNToS liMa, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, id. funcional nº 57198168/1, lo tada no 
3º centro regional de Saúde - castanhal, a contar de 11/04/2021, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 717 de 26 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto do art. 
72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
de nº 2021/560018.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora BrUNa liMa dE MElo, ocupante do 
cargo de farmacêutico, id. funcional nº 54188004/2, lotada na divisão de 
Medicamentos e Material Técnico, a contar de 14/05/2021, por um período 
de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 660555

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

diÁria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

Portaria Nº 001 de 21 de Maio de 2021
fonte: 0349002772
Número de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)  Valor: r$ 593,45
origem: Belém  destino: Baião
Objetivo: Realizar Certificação do Curso Introdutório para Agente Comuni-
tário de Saúde no município de Baião
Período: 31/05/2021 à 02/06/2021
Matrícula/Nome/cPf
5094950-3 / EliZETH do Socorro da SilVa BraGa / 219.255.182-72
57197732-3 / iVaNa SilVa fErNaNdES / 615.436.082-72
55589447-2 / ElidiaNE dE carValHo riBEiro
5916383-2 / iUZENir do Socorro fariaS PaiVa / 5916383-2
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 660636
GoVerNo do estado do ParÁ

sistema Único de saúde
secretaria de estado de saúde Pública

escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
Portaria Nº 002 de 21 de Maio de 2021
fonte: 0349002772
Número de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Valor: r$ 593,45
origem: Belém  destino: Baião
objetivo: conduzir  servidores desta ETSUS-Pa até o município de Baião 
para realizar Certificação do Curso Introdutório para Agente Comunitário 
de Saúde.
Período: 31/05/2021 à 02/06/2021
Matrícula/Nome/cPf
541887662-2/Jair alEX MacHado GoMES / 452.128.562-72
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 660639

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

torNar seM eFeito
.

Portaria de torNar seM eFeito LiceNÇa PrÊMio
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº 0005 de 06/01/2021, publicada no d.o. E nº 34.453 de 07/01/2021.
rESolVE:
i - Tornar sem efeito a Portaria nº 0028 de 12/02/2021, publicada no 
d.o.E. nº 34.493 de 16/02/2021, que concedeu licença Prêmio ao servidor 
lUÍS fErNaNdo rodriGUES dE MENdoNÇa, matrícula nº 54189891-1, 
ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUÍMico.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 660587

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0093 de 26 de Maio de 2021.
o diretor do laboratório central do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 0005 de 
06/01/2021, publicada no d.o. E. nº 34.453 de 07/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 205 e 208 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do parecer exarado pela consultoria Jurídica 
da SESPa, homologado pelo Senhor Secretário Estadual de Saúde, nos 
autos do processo nº 2021/520221.
rESolVE:
i – iNSTaUrar Sindicância administrativa, composta pelos servidores 
José raimundo Sacramento contente, id. funcional nº 54189509-1, izabel 
do Socorro Vieira Baena, id. funcional nº 54191291-1 e Maria Simone 
Bezerra de lima, id. funcional nº 5095891-1, para sob a Presidência do 
primeiro, apurarem supostas ocorrências de irregularidades apontadas nos 
autos do Processo nº 2021/520221, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o 
qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessi-
dade da administração Pública;
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ii - dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente à autoridade e ór-
gãos da administração Pública ou proceder as diligências necessárias à 
instrução processual.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lacEN/SESPa, 26 de maio de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 660775

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 334 de 26 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) TElMa NaZarE GoNÇalVES TriNdadE, matrícula 120545-1 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 01.05.96 a 30.04.99.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.08.21 a 30.09.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 660644
Portaria Nº. 330 de 26 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria fErNaNES SoUSa matrícula 727539-1 cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UMS SaTEliTE 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao 13.06.12 a 12.06.15.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 02.08.21 a 30.09.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 660426
Portaria Nº. 331 de 26 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) cElSo adriaNo SoUZa da coNcEiÇÃo matrícula 
54189006-2 cargo de NUTricioNiSTa regime jurídico de Estatutário Efeti-
vo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao 03.05.11 a 02.05.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 660433
Portaria Nº. 333 de 26 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) arlENE do Socorro SaNToS da GaMa matrícula 
54194977-2 cargo de aSSiSTENTE Social regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrES dEMETrio MEdrado 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao 07.07.14 a 06.07.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.17 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 660501

Portaria Nº. 332 de 26 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) carMEM lUcia carValHo lEiTE matrícula 54194977-2 
cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao 20.06.10 a 19.06.13.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 660489

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 308 dE 17 dE Maio dE 2021, publicada 
no doE de n° 34.587 do dia 18.05.2021 que coNcEdEr de acordo com o 
artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aliNE Maria 
dE MENdoNÇa daNTaS matrícula 57191247-1 cargo de aGENTE adMiN-
SiTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no 
(a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
23.10.16 a 22.10.19.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 660440

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 091 de 25 de Maio de 2021
Objetivo: Realizar visita institucional com o objetivo de verificar e avaliar 
os serviços ofertados pelo município.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): andré da Silva acioli, 4,5 diárias de 25 à 29/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 660596

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria de diÁria Nº 128 de 24 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: levar os cartões provisórios(coriNGaS) cedidos a este órgão 
para o abastecimento da Viaturas, os quais deverão ser trocados pelos 
cartões definitivos na seção de transportes.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Belém /Pa – Brasil.
Período: 02/06/2021 a 04/06/2021 N° de diárias: 2,5 (duas diária e meia)
Servidor:
alessandro reis Pereira
cPf: 786.386.662-68
Matrícula: 54193886/1
cargo: agente de Portaria
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 660486
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 208/2021, de 25/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: Visita Técnica em loco para acompanhar a coordenação Estadual 
do SaMU
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, anapu e Pacajá
Servidor: 57225206/3 / PaUla KEllY SoUZa da coSTa (aSSiSTENTE So-
cial) / 4,5 diárias (completa) de 26/05/2021 a 30/05/2021
Servidor: 5927849/1 / SUElEN MacHado doS SaNToS (diretora da 
doca) / 4,5 diárias (completa) de 26/05/2021 a 30/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 660661
Portaria N° 213/2021, de 25/05/2021
Portaria individual
objetivo: Participar de reunião com o centro regional de Governo e reu-
nião com a direção do Hospital Estadual do distrito de castelo de Sonhos
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Santarém e distrito de castelo de Sonhos
Servidor: 57191882/4/ MaUricio MiraNda do NaSciMENTo (diretor 
regional) / 4,5 diárias (completa) de 25/05/2021 a 29/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 660658
Portaria N° 209/2021, de 25/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para Visita Técnica em 
loco para acompanhar a coordenação Estadual do SaMU
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, anapu e Pacajá
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 26/05/2021 a 30/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 660664

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria nº 266 de 26 de Maio de 2021
Nome: Gabriel de almeida Medina.
cargo: colaborador eventual.
Matrícula/Siape: colaborador eventual.
cPf: 025.391.172-31.
Período: 06 a 12.06.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: redenção.
destino: Belém-Pa.
objetivo: tratar de assuntos referentes a central de regulação do 12ºcrS/
SESPa junto ao Nível central / ddaSS.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 660547
Portaria nº 267 de 26 de Maio de 2021.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Nome: Vinicius lourenço da Silva Nery.
cargo: Enfermeiro.
Matrícula: 5955659-1.
cPf: 002.016.442-40.
Período: 31.05 a 04.06.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco e floresta do araguaia.
objetivo: realizar investigação de casos de SiM P, e capacitação dos sis-
temas SiVEP GriPE, Monitora coVid, ESUS VE e SiSloGlaB iST aidS.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 660548

Portaria nº 268 de 26 de Maio de 2021.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Marcus flávio Magalhães Mesquita.
cargo: Biomédico.
Matrícula/Siape: 5962286-3.
cPf: 012.882.156-65.
Período: 31.05 a 04.06.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barrerias e Santana do araguaia.
objetivo: realizar monitoramento das ações de controle dos casos de tu-
berculose, rede laboratorial e estratégias de saúde.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 660549

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria
.

secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde

Portaria N° 22 de 26 de Maio 2021
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 5319/2019-ccG de 
19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34068 
de 20/12/2019;
coNSidEraNdo, o que dispõe a lei n° 6.673 de 02 de agosto de 2004 
que institui a Gratificação de Desempenho Institucional ao servidor que se 
encontrar lotado em órgão ou entidade estadual que desenvolva atividades 
voltadas para a área de saúde pública;
coNSidEraNdo, a lei n° 8142/90, que trata de controle Social do Siste-
ma Único de Saúde, garantindo a participação da sociedade na sua gestão;
coNSidEraNdo, o que consta do decreto no 1.554 de 21 de Março de 
2005 que regulamenta a lei n° 6.673;
rESolVE:
art. 1º: constituir a comissão do Hospital de Pequeno Porte de oeiras do 
Pará/13° CRS/Sespa, de Estudo e Avaliação da Gratificação de Desempe-
nho institucional, destinada a coordenar os trabalhos referentes ao estudo 
e avaliação dos critérios de forma padronizada para a concessão da Grati-
ficação de Desempenho Institucional – GDI do Hospital de Pequeno Porte 
de oeiras do Pará/13° crS/Sespa;
art. 2º: a comissão ora constituída será integrada por quatro membros 
titulares e quatro membros suplentes, representantes dos servidores, con-
forme quadro abaixo.

rEPrESENTaÇÃo TiTUlar NoME E MaTricUla carGo/fUNÇÃo ENTidadE

Trabalhador
 

Titular rosinete Nogueira cardoso Pinto, 57205603-1 Tec. Enfermagem Sespa/H.P.P 
oeiras do Pará

Suplente Maria Nilza de Souza Silva, 518249-1 ag. Portaria Sespa/H.P.P 
oeiras do Pará

Titular ana cristina dos Santos do carmo Matos, 
54194604-1 ag. Portaria Sespa/H.P.P 

oeiras do Pará

Suplente Maria Marta cambraia, 727245-1 ag. Saúde Sespa/H.P.P 
oeiras do Pará

Titular diego Melo Moraes, 070266-8 Tec. Enfermagem Municipal/H.P.P 
oeiras do Pará

Suplente flávio Tenório amaral, 080749-4 Tec. Enfermagem Municipal/H.P.P 
oeiras do Pará

Titular Edeilson oliveira ferreira, 080639-0 Tec. Enfermagem Municipal/H.P.P 
oeiras do Pará

Suplente Solange de Jesus Sacramento de oliveira, 
0702923-7 Tec. Enfermagem Municipal/H.P.P 

oeiras do Pará

art. 3º: a comissão terá vigência de 01 (um) ano.
art. 4º: a participação nesta comissão instituída por esta Portaria não terá 
qualquer tipo de remuneração aos seus membros;
art. 5º: Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-
se a PorTaria N° 69, de
29.08.2011 (doE n° 31.988).
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE.João Elias Sassim da SilvaGa-
binete do diretor do 13° crS/SESPa em: 26/05/2021
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 660477
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.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
No EXTraTo PUBlicado No diário oficial Nº 34.517 dE 15/03/2021, 
rEfErENTE a EXclUSÃo do SENHor Marcio riBEiro PErEira da Por-
Taria 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, autori-
zado 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.
rESolVE:
i-alTErar, os termos Portaria nº 740/2020 – 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, autori-
zado 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: 660483
errata
No EXTraTo PUBlicado No diário oficial dE Nº 34.542, 06 dE aBril 
DE 2021 que Contrata mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime 
das leis complementares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado atra-
vés do processo no 2021/256694 de 05 de março de 2021, PorTaria Nº 
178/2021 – GaB/dG/Hol.
oNde se LÊ:
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime das Leis 
complementares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado através do pro-
cesso no 2021/256694 de 05 de março de 2021.
Nome do Servidor: caMillE cEZaNNE MariNS carNEiro
em substituição a ricardo loUrEiro do VallE
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 07/04/2021
Término Vínculo: 06/04/2022
Nome do Servidor: aNa aNGElica dE araUJo MEdEiroS
em substituição a ElZa Maria rodriGUES ViaNa
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 07/04/2021
Término Vínculo: 06/04/2022
Nome do Servidor: lUciaNa carNEiro SiMÃo dE MENdoNÇa
em substituição a BrUNa VENTUriEri
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 07/04/2021
Término Vínculo: 06/04/2022
Leia se:
contratar em caráter Emergencial em virtude da Pandemia do coVid - 19, 
no regime das leis complementares no 007/1991 e no 77/2011, autoriza-
do através do processo no 2021/256694 de 05 de março de 2021.
Nome do Servidor: caMillE cEZaNNE MariNS carNEiro
em substituição a ricardo loUrEiro do VallE
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 07/04/2021
Término Vínculo: 06/10/2021
Nome do Servidor: aNa aNGElica dE araUJo MEdEiroS
em substituição a ElZa Maria rodriGUES ViaNa
cargo do Servidor: MÉdico

lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 05/05/2021
Término Vínculo: 04/11/2021
Nome do Servidor: lUciaNa carNEiro SiMÃo dE MENdoNÇa
em substituição a BrUNa VENTUriEri
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 07/04/2021
Término Vínculo: 06/10/2021

Protocolo: 660423

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
Pregão Eletrônico N°065/2021 – Hol
SrP Nº 023/2021
objeto: aquisição de medicamentos controlados e antimicrobianos
data da abertura:10/06/2021
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, 26 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 660708
aViso de LicitaÇÃo 
Pregão Eletrônico N°064/2021 – Hol
SrP Nº 023/2021
objeto: aquisição de Suprimentos para o laboratório clínico
data da abertura:09/06/2021
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, 26 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 660512

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da ErraTa doE Nº 34.595 dE 
26/05/2021, ProTocolo Nº 660089

Protocolo: 660481
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da ErraTa doE Nº 34.576 de 07 
de maio de 2021, protocolo nº 653235

Protocolo: 660424

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 380/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/111288
rESolVE:
i - dESiGNar o Sr. Gilberto ramos rodrigues, Gerente de Ti, lotado na 
Gerência de Tecnologia da informação e comunicação - GTic, matrícula nº 
5920560-1, telefone: 4009-0312, e-mail: gilberto.rodrigues@santacasa.
pa.gov.br., para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 068/2021/fS-
CMP, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTA-
do do Pará - fScMP e a empresa PBSf – ProTEcTiNG BraiNS & SaViNG 
fUTUrES SiSTEMa dE diaGNÓSTicoS lTda, cNPJ nº 28.905.143/0001-
61, tem como objeto o crEdENciaMENTo dE PESSoa JUrÍdica Para 
fiNS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo MÉdico-HoSPiTalar EM aPlicaÇÃo 
dE METodoloGia QUE rEdUZ riScoS dE dESENVolVEr lESÃo NEUro-
lÓGica PErMaNENTE EM rEcÉM-NaScidoS dE alTo riSco EM aMBiEN-
TE dE UTi NEoNaTal rEcÉM-NaScidoS do SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE 
– SUS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 24 de maio de 2021
_________________________________________________
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 660414
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Portaria Nº 400/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1108474
rESolVE:
i- dESiGNara servidora VicTor MaTHEUS SilVa MaUÉS, cargo: agente 
de Artes Plásticas, Coordenação do Mestrado Profissional da FSCMP-CMES, 
matrícula nº 5917752-2; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
069/2021, firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FS-
cMP coM a fUNdaÇÃo doM caBral, cNPJ nº 268.267/0001-92, para 
coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PESSoa JUrÍdica ESPEcia-
liZada EM caPaciTaÇÕES rEfErENTES a lEi GEral dE ProTEÇÃo dE 
dadoS (lGPd);
ii- dESiGNar a servidora, lorENa MaYara SaNTaNa TENÓrio, lotada na 
coordenação cEdP, matrícula nº 5952535/1, para, na ausência do titular, 
exercer o encargo de substituto..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 25 de maio de 2021
_________________________________________________
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 660451
Portaria Nº 375/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2017/75218
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE, En-
fermeira, matrícula nº 54184212, lotada na assessoria de controle de in-
fecção Hospitalar-aciH, telefone: 4009-2206, e-mail: acih.fscmpa@santa-
casa.pa.gov.br., para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 146/2017/
FSCMP, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ES-
Tado do Pará - fScMP e a empresa NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal 
lTda - EPP, cNPJ nº 05.972.711/0001-41, para serviços de controle inte-
grado de pragas e vetores-desinfetização, desratizaçõa, descupinização, 
incluindo controle de pombos (columba lívia), com fornecimento de produ-
tos, materiais e equipamentos nos ambientes internos e externos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de maio de 2021
_________________________________________________
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 660586

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 373/2021-caPe/GP/FscM
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/517091
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora TaTiaNa MoUTiNHo fErrEira, id. funcional nº 5952070/1, 
Servidora em regime de contrato temporário, farmacêutica, no período de 
04/05/2021 a 30/10/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de Maio de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 20 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660643

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 069/2021
Exercício: 2021
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PESSoa JUrÍdica 
ESPEcialiZada EM caPaciTaÇÕES rEfErENTES a lEi GEral dE ProTE-
ÇÃo dE dadoS (lGPd).
Valor: r$ 44.100,00
data de assinatura: 25/05/2021
Vigência: 25/05/2021 a 25/05/2022
inegibilidade de licitação n.º 009/2021/fScMP-PaE Nº 2020/1108474
orçamento: funcionais Programáticas: 10.128.1508.8887, 
10.128.1507.8924 e 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 0103, 
0261, 0269, 0269003264, 0149008924 e nos seus respectivos supera-
vits; Elemento de despesa: 339039;
contratado: fUNdaÇÃo doM caBral

cNPJ/Mf n.º 19.268.267/0001-92
Endereço: av. Princesa diana, 760 - alphaville lagoa dos ingleses, Nova 
lima/MG, cEP: 34.000-000
Telefone: (31) 3589-7316
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660429

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6
contrato nº 146/2017
data assinatura: 13/05/2021
E-Protocolo nº 2017/75218
1.1- O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação de pra-
zo pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 14/05/2021 a 
14/05/2022, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal nº 8.666/90, cujo 
objeto é os serviços de controle integrado de pragas e vetores-desenfetiza-
ção, desratização, descupinização, incluindo controle de pombos (columba 
lívia), com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos nos am-
bientes internos e externos.
1.2- O presente Termo Aditivo também tem por finalidade a substituição 
do fiscal do referido contrato, passando a ser fiscal a servidora GIZELLE DA 
SilVa aZEVEdo dE aNdradE, enfermeira, Matrícula nº 54184212, lotada 
na assessoria de controle de infecção Hospitalar-aciH, contato através do 
fone 4009-2206 e email: acih.fscmpa@santacasa.pa.gov.br .
Valor do aditivo: r$ 39.516,00
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes de despesa: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0669, 0669003264, 
0669006841, 0669006842, 0149001885, 0349001885 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339039;
contratado: NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda - EPP
cNPJ nº 05.972.711/0001-41
Endereço: Travessa Mariz e Barros, 1678, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66080-
009
Telefone: (91) 3226-9231
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660599
termo aditivo: 2
contrato nº 152/2017
data assinatura: 17/05/2021
E-Protocolo nº 2017/169315
objeto: o presente Termo aditivo refere-se a prestação de Serviços de 
Telefonia Fixa Comutada (STFC) e tem por finalidade a renovação de pra-
zo do contrato supracitado pelo período compreendido de 18/05/2021 
a 18/05/2022, bem como o reequilíbrio econômico-financeiro (revisão de 
preço) no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor atual do mes-
mo, conforme homologação publicada pela SEPlad (Órgão gestor da ata 
de registro de preços 04/2016) no doE nº 34.144, de 17/03/2020, Pro-
tocolo nº 534219 e, de acordo com a solicitação da Gerência de Estrutura 
físico-funcional e Patrimônio-GEff via Memo nº 325/2020-GEff/fScM às 
fls. 198 e Despachos às fls. 207 e 211, ambos nos autos deste processo, 
e consoante o que dispõe o artigo 57, inciso ii c/c artigo 65, inciso ii, alí-
nea “d”, da lei federal n.º 8.666/93.
Valor: r$ 305.508,29
orçamento: funcional Programática 10.122.1297.8338; fonte de recurso: 
0103002156 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339039.
contratado: claro S/a, cNPJ/Mf n.º 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, 780 Torre a e Torre B, Santo amaro, São 
Paulo/SP, cEP: 04709-110, Telefone: (91)4005-8262 e (91)98412-2494
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660774

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 009/2021
data: 25/05/2021
Valor: r$ 44.100,00
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PESSoa JUrÍdica 
ESPEcialiZada EM caPaciTaÇÕES rEfErENTES a lEi GEral dE ProTE-
ÇÃo dE dadoS (lGPd).
fundamento legal: com base no artigo 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer nº 154/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 25/05/2021-PAE Nº 2020/1108474
orçamento: funcionais Programáticas: 10.128.1508.8887, 
10.128.1507.8924 e 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 0103, 
0261, 0269, 0269003264, 0149008924 e nos seus respectivos supera-
vits; Elemento de despesa: 339039;
contratado: fUNdaÇÃo doM caBral
cNPJ/Mf n.º 19.268.267/0001-92
Endereço: av. Princesa diana, 760 - alphaville lagoa dos ingleses, Nova 
lima/MG, cEP: 34.000-000
Telefone: (31) 3589-7316
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660430
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.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Inexigibilidade de Licitação
ato: 009
Número da inexigibilidade: 009/2021
data: 25/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660431

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 383/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de
suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
considerando o Processo nº 2021/539040
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor lEoNardo rioda-
dES daHEr SaNToS, cargo de Gerente, lotação assessoria de audito-
ria interna - aaUd, Matrícula Nº 5948503/2, no período de 16/06/2021 
a 15/07/2021, referente ao exercício de 2019, no período aquisiti-
vo de 24/12/2019 a 23/12/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 25 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660755
Portaria Nº 362/2021/caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019.
considerando os termos do processo nº 2021/361075
r E S o l V E:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a contar de 01/06/2021, o pe-
ríodo de férias da servidora EriKa BaPTiSTa lUiZ BadaraNE, Médico, 
Matrícula Nº 57202317/2 lotada na Gerência de ambulatório - GaMB, con-
cedidas no período de 17/05/2021 a 15/06/2021, através da Portaria Nº 
209/2021- caPE/GP/fScMPa, publicada no doE nº 34.548 de 12/04/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 18 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 365/2021/caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019.
considerando os termos do processo nº 2021/458653
r E S o l V E:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a contar de 03/05/2021, o pe-
ríodo de férias da servidora fErNaNda GUEdES dE carValHo, Médico, 
Matrícula Nº 5911770/2 lotada na Gerência de Pediatria - GPEd, conce-
didas no período de 16/04/2021 a 15/05/2021, através da Portaria Nº 
152/2021- caPE/GP/fScMPa, publicada no doE nº 34.519 de 16/03/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 18 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660704

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 369/2021 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/327187;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de daNiEllE liMa dE oliVEira, Médico, 
lotada na Gerência de ambulatório, Matricula Nº 57202989/1 concedida 
de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme Portaria Nº152/2021 , publica-
da no doE Nº.34.519 dE 16/03/2021 Para o período de 16/04/2021 a 
15/05/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 19 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 378/2021 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/376728;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de PaBlo rodriGo do NaSciMENTo rodri-
GUES, assistente administrativo, lotado na comissão Permanente de lici-

tação, Matricula Nº 57175275/1 concedida de 17/05/2021 a 15/06/2021, 
conforme Portaria Nº209/2021 , publicada no doE Nº.34.548 Para o perí-
odo de 18/10/2021 a 16/11/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 21 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 376/2021 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/529251;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de coSME Ercilio da cUNHa, ag. de ar-
tes Práticas, lotado no Serviço de Transporte intra Hospitalar, Matricula 
Nº 57196380/1 concedida de 17/05/2021 a 15/06/2021, conforme Portaria 
Nº209/2021 , publicada no doE Nº.34.548 Para o período de 21/05/2021 
a 19/06/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 20 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScM

Protocolo: 660666

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 371/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2021/323063
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de aNGEla SaVia doS aNJoS 
fariaS cardoSo, cargo de Enfermeira, lotada na Gerência de ambula-
tório, Matricula nº. 5854377/2, concedida de 03/05/2021 a 01/06/2021, 
conforme Portaria nº. 209/2021 - caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 
34.548 de 12/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 373/2021-caPe/GP/FscM
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/517091
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora TaTiaNa MoUTiNHo fErrEira, id. funcional nº 5952070/1, 
Servidora em regime de contrato temporário, farmacêutica, no período de 
04/05/2021 a 30/10/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de Maio de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 20 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660649
Portaria Nº 382/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2021/541484
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de Maria fErrEira SoUZa dE 
aMoriM, cargo de agente de saúde, lotada na Gerência de clínica Médica, 
Matricula nº. 5175909/1, concedida de 02/04/2021 a 01/05/2021, con-
forme PorTaria Nº. 152/2021 - caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 
34.519 de 16/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 25 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660739

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00794
Valor: r$ 6.810,00
data: 25/05/2021
objeto: aquisição de lUVa EM BorracHa, P/ USo ProfiSSioNal, caNo 
loNGo, TaM. M e G
dispensa - cotação eletrônica - PaE nº 2021/426150
orçamento:
funcional Programática: 10302150776840000; fonte de recurso: 
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0349008725; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: iNVicTa clEaN diSTriBUidora E rEPrESEN EirElE
cNPJ/Mf: 18504036-0001/78
Endereço: aVENida caSTElo BraNco, 2361, GUaMa cidade: BElEM Uf: 
Pa cEP: 66063420
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660681
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00773
Valor: r$ 4.766,40
data: 21/05/2021
objeto: aquisição de fórmulas infantins (leite em Po integral, 1 KG, rico 
em Vitaminas e Minerais).
dispensa nº 00/2021/fScMP-Processo PaE nº 2020/603526, PE 24/2020
orçamento:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recurso: 
0269006962; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: a S NaGaSE & cia lTda
cNPJ/Mf: 09721163-0001/38
Endereço: av.Pedro a.cabral, 834B, Bairro da Marambaia, Belém/Pa cEP: 
66.615860
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660574

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 373 – aJUr/GaBiNete/HeMoPa, de 24 de maio de 
2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudos Peri-
ciais Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.

NoME MaTrÍcUla carGo loTaÇÃo a coNTar
cilEidE do Socorro dUTra PErEira 5322715-4 agente administrativo GEraP. 05/04/2021

iii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de maio de 2021.
  Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 660411
Portaria Nº 378/2021 - aJUr/GaPre/HeMoPa, de 24 de maio 
de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de constituição de nova composição dos 
membros do comitê Transfusional desta fundação HEMoPa
rESolVE:
i - rEVoGar a PorTaria Nº 214 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 04 de abril 
de 2019.
ii – iNSTiTUir nova composição do comitê Transfusional, que passará a 
ser constituído pelos servidores, abaixo relacionados:
- alessandra Menezes da conceição leite;
- ana luisa langanke Pedroso Meireles;
- carla Nazaré Brito durães;
- cátia irene duarte Valente;
- Gisele Maria cardoso da Silva;
- ieda Solange de Souza Pinto;
- ilka da Silva rosa;
- larissa Tatiana V. Martins francês;
- lucialba Maria Silva dos Santos;
- luciana Souza Miranda leal;
- Marineide de Souza Bastos;

- Maurício Koury Palmeira;
- Paula christine amarantes Justino de oliveira;
- regiane Siqueira de Vilhena;
- renata Bezerra Hermes;
- rebenilson caldas Valois;
- Saide Maria Sarmento Trindade;
- Selma da costa coroa;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iV – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de maio de 2021.
  Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 660485

.

.

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo do 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 
061/2019 (doE Nº 34.595 dE 26 dE Maio dE 2021
oNde se LÊ:
SErVicE iTororo EirEli, com sede na Travessa castelo 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 representante le-
gal José Maria Juca ribeiro, portador da cédula de identidade nº.3535999 
Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº.062.607.802-49, residente e domiciliado na Tra-
vessa doutor Enéas Pinheiro n°1632, Bairro do Marco, cEP:66.095-105, 
doravante denominada coNTraTada
Leia-se:
SErVicE iTororo EirEli, com sede na Travessa castelo 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 representante le-
gal roberto Marques alves, portador da cédula de identidade nº. 5915382 
Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº. 055.900.512-15, residente e domiciliado na rua 
Quinze de Novembro n°613, Vila de Mosqueiro,cEP: 66.910-000, Belém/
Pa, doravante denominada coNTraTada
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 26 de Maio de 2021
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 660511

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 077/2019 (Proc. 
2021/459987).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BiocorE coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS 
HoSPiTalarES E laBoraToriaS lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 08.647.266/0001-32 com sede na r. duarte 
coelho, 399-E, fortaleza/cE, cEP: 60873-665, neste ato representada por 
seu representante legal Gabriel Simão ferreira, portadora da cédula de 
identidade nº. 0117182345 dic/rJ, cPf/Mf sob o nº.080.927.287-39, re-
sidente e domiciliado na rua antonele Bezerra, nº 280, cEP: 60160-070, 
forlateza/cE, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 077/2019, nos termos da lei federal 8.666/93 prorrogando-se o prazo 
de vigência, pelo período de 02 (dois) meses, ou seja, de 08/06/2021 a 
07/08/2021.
Valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 25.953,45 (vinte e cinco 
mil novecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302142782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
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
Gabriel Simão ferreira - BiocorE coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE 
ProdUToS HoSPiTalarES E laBoraToriaS lTda – contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 660482

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo 2020/713947 - Pregão Eletrônico nº 015/2021 para aquisição 
de medicamentos para uso no tratamento de pacientes nos ambulatórios 
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da fundação HEMoPa para as seguintes empresas:
• F CARDOSO e CIA LTDA. CNPJ: 04.949.905/0001-63 com Pro-
posta no Preço Total de r$ 101.333,10 (cento e um mil trezentos e trinta 
e três reais e quatro centavos) para os iTENS: 02, 03, 04, 05, 08, 12, 13, 
20, 28, 31, 32, 35, 38, 41, 68, 69, 71, 85, 88, 89, 90 e 92.
• NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA. CNPJ: 
05.048.534/0001-01 com Proposta no Preço Total de r$ 5.248,00 (cinco 
mil duzentos e quarenta e oito reais) para os iTENS: 11, 14, 17, 33, 39, 
55, 56, 78, 79 e 86.
• M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ: 
05.109.384/0001-07 com Proposta no Preço Total de r$ 20.336,00 (Vinte 
mil trezentos e trinta e seis reais) para os iTENS: 01, 06, 19, 40, 52, 58 e 
70.
• DROGAFONTE LTDA. CNPJ: 08.778.201/0001-26 com Proposta 
no Preço Total de r$ 29.431,00 (Vinte nove mil quatrocentos e trinta e um 
reais) para os iTENS: 09, 26, 60, 77 e 82.
• MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 
31.030.858/0001-22 com Proposta no Preço Total de r$ 3.845,00 (Três mil 
oitocentos e quarenta e cinco reais) para os iTENS: 61 e 81.
• A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODU-
ToS HoSP. cNPJ: 137.731/0001-70 com Proposta no Preço Total de r$ 
7.900,00 (Sete mil e novecentos reais) para o iTEM 18.
• POLYMEDH EIRELI. CNPJ: 63.848.345/0001-10 com Proposta no 
Preço Total de r$ 18.784,00 (dezoito mil setecentos e oitenta e quatro 
reais) para os iTENS: 15, 16, 29, 50, 53, 54, 59, 62, 66, 74, 75, 76, 80, 
83 e 87.
iTENS dESErToS: 7, 10, 34, 36, 42, 49, 57, 65 e 93.
iTENS fracaSSadoS: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 51, 63, 64, 67, 72, 73, 79, 84 e 91.
os autos do Processo administrativo Nº 2020/713947 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 660578

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 380/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/549735 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 660439

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 164 de 04 de MarÇo de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE. Nº 34.259 de 
22.06.2020.
rESolVE:
designar os servidores abaixo para Estruturar a comissão de fluxos de 
Processos administrativos do Hospital das clínicas Gaspar Vianna-HcGV, 
composto pelas seguintes responsabilidades:
Membros consultores e Executores
Tarcila de Jesus do couto abreu Sarmento - aSJUr - Presidente:
José Paulo Nascimento cruz – GEaf - Vice-Presidente
andré Thiago Bezerra dos reis - SEcoNc
Maria de fátima Gouveia Peres - cPl
antônio Magalhães da fonseca - coNTrolE iNTErNo
fagnei ivison corrêa carvalho - NUP
Edney Mendes Pereira - PrESidÊNcia
Ratifica-se todos os atos praticados pela comissão anterior designada pela 
PorTaria Nº 301 de 30/07/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 660696
Portaria N° 213 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-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,

rESolVE:
Substituir, a servidora SHErMaiNE aNaSTácia MarQUES THiJM – Matrí-
cula: 5955742/1 pelo servidor SaNdro araGÃo SaNTaNa – Matrícula: 
57223156/1, a contar de 01/04/2021, para acompanhar e fiscalizar o se-
guinte contrato:
coNTraTo Nº 105/2021
EMPrESa: EdEr JÚNior G. loPES - ME
oBJETo: aquisição de materiais descartáveis para reposição, abastecimen-
to e distribuição entre os serviços da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico 
n° 110/2020.
Processo original nº 672901/2020.
ModalidadE da liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico N° 110/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 660652
Portaria Nº 140 de 24 de FeVereiro de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE. Nº 34.259 de 
22.06.2020,
r E S o l V E:
cESSar, os efeitos da PorTaria Nº 561 de 13 de novembro de 2020, 
publicada no doE nº 34.418, de 26.11.2020, que designou servidores para 
comporem a coMiSSÃo dE aValiaÇÃo E rEViSÃo do TErMo dE rE-
fErÊNcia, desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados, para comporem a coMiS-
SÃo dE aValiaÇÃo E rEViSÃo do TErMo dE rEfErÊNcia da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até ulterior delibera-
ção.
PrESidENTE  carGo  MaTrÍcUla
Maria dE fáTiMa GoUVEia PErES  Economista  57235029/2
laErcia loPES riBEiro da SilVa  administradora  5130972/2
NadJa PolYaNa alMEida BaTiSTa auxiliar administrativo  54186962/2
aNTÔNio MaGalHÃES da foNSEca  chefe de Serviço  5858437/7
aNdrE THiaGo BEZErra doS rEiS  Gerente de Grupo Técnico  55586234/1
aNa Maria MorEira da SilVa caPEloNi  Enfermeira  54193825/1
orNilda BEZErra BaNdEira  Enfermeira 115487/1
dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente /fPEHcGV

Protocolo: 660823

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

licENÇa MaTErNidadE 
laudo: 010/2021
Nome: JoaNa dUlcE caBral forMiGoSa
Matrícula: 54193857/ 1
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 06/05/2021 a 01/11/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 660613

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA N° 244 de 29/04/2021, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MaTrÍcUla NoME PEriodo
57188564 1 Marco aUrElio GUrJao dE MaToS 01/05/2021 a 30/05/2021

Leia-se: 
MaTrÍcUla NoME PErÍodo

57188564 1 Marco aUrElio GUrJao dE MaToS 01/05/2021 a 20/05/2021

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.572 de 
04/05/2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 660617

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 58/2021
a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa Especiali-
zada para realização de auditoria diagnóstica no Processo de acreditação 
Hospitalar com base no manual vigente de acreditação Hospitalar/oNa, na 
fundação Pública Estadual de clinicas GaSPar Vianna (fPEHcGV) e clínica 
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de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), compreendendo o Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna e a clínica de Hemodiálise Monteiro leite, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - 
anexo i, o qual é parte integrante do edital; para execução nos prazos e 
condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 660393

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 80/2021
Valor r$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil)
objeto: aquisição de 02 (dois) cardiotocógrafos para atender a demanda 
do setor assistencial centro obstétrico/ cirúrgico desta fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 17/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449032
fonte do recurso: 0269
Plano interno: 1040008289E
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: comércio de materiais médicos hospitalares Macrosul lTda
Endereço: rua Júlio Bartolomeu Taborda luiz, 270
cUriTiBa – ParaNá
cEP: 82.600-000
Telefone: (41) 2102-8344
E-mail: andre.oliveira@macrosul.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 660712
disPeNsa Nº 81/2021
Valor: r$ 1.353,00 (Hum mil, trezentos e quinhentos e três reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento de paciente 
do SUS, internada na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 24/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programatica 10.302.1507.8288
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0103,0269
Plano interno - Pi 1040008288c
origem do recurso: Estadual
Nome: BiolifE ProdUToS MEdicoS lTda
Endereço: doM roMUaldo dE SEiXaS N° 1560 Edificio coNNEXT of-
ficE loJa 7
BElÉM- Pará
cEP: 66.055-200
Telefone: (91) 3230-2887 / 3223-3998
E-mail:administrativo.pa@biolife.med.br
ordenadora:  ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 660579

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 308, de 24 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE: 2020/988692
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da PorTaria N° 03 de 
11/11/2019, publicada no doE nº 33.782 de 16/01/2019, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de fEVErEiro/2019.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2017/2018 

MaTricUla NoME PEriodo
5635535 2 EdiaNa coElHo doS SaNToS 01/02/19 a 02/03/2019

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

Protocolo: 660621

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 251 de 21 de Maio de 2.021, PUBlicada 
No doE Nº. 34.594 dE 25/05/2021.
oNde se LÊ:
coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia ao HoSPiTal 
SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
Leia-se:
coNdUZir acoMPaNHaNTE dE PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.

Protocolo: 660667

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 259 de 26 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora dESTE HoSPiTal rEGioNal dE coN-
cEiÇÃo do araGUaia – Pa, aTÉ a cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 3.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 18 À 21/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 260 de 26 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 18 À 19/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 261 de 26 de Maio de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 19 À 20/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 660824

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº041 de 19 de Maio de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 2015/39660.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 838, de 06 de Novembro de 2019, que 
designou a comissão Permanente de Sindicância do Hospital regional de 
Salinópolis,
rESolVE: i- instaurar a competente Sindicância administrativa na forma 
do art. 199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servi-
dores: criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, Mf nº 57174941-1, 
EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo, Mf nº 5808987-
2, e EliUdY da SilVa BraNdÃo, agente administrativo, Mf nº 5913561-1 
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para sob a presidência do primeiro, apurar as circunstâncias que levaram 
ao presente fato, conforme art. 199 do rJU/94-Pa. ii- a comissão deverá 
concluir os trabalhos com apresentação do relatório final no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que por motivo 
fundamentado.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 660467

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria N° 068 de 25 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2019/43667 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ, id. funcional nº 51855836/3, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 001/2019, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
conceição do araguaia, Processo nº 2019/43667. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 25 de Maio de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria N° 069 de 25 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2019/410766 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ, id. funcional nº 51855836/3, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 049/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
ourilândia do Norte, Processo nº 2019/410766. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 25 de Maio de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria N° 070 de 25 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2020/531207 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ, id. funcional nº 51855836/3, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 084/2019, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Novo Progresso, Processo nº 2020/531207. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 25 de Maio de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 660713
Portaria N° 064-a de 21 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/533703 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e rodriGo NaSSar crUZ, id. funcional nº 51855836/3, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 044/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará, Processo nº 2020/360928.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 21 de Maio de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
* rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.594 de 25.05.2021

Protocolo: 660536

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Nº do contrato: 016/2021 Processo Nº. 2020/208034
Valor Total: r$ 14.749.969,58 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e 
nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
objeto: o presente contrato tem como objeto a execução dos Serviços de 
implantação de acostamento e restauração do Pavimento da rodovia Pa-

124, trecho: Entronc. rod. Pa-324 (Santa luzia) / Entronc. Pa-444, na re-
gião de integração do rio caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
data da assinatura: 26/05/2021
Prazo: 13 meses
Modalidade: concorrência Pública nº 025/2020
dotação orçamentária:
dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de Tra-
balho: 26.782.1486.7429, Natureza da despesa: 449051, fonte de recur-
so: 010100000 e origem do recurso: recursos TESoUro
dados da contratada:
Nome: aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda
cNPJ: 08.362.093/0001-06
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira – Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 660625

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro
ProcESSo Nº. 2019/489769  aNEXo: 2020/989734
Nº do coNTraTo: 016/2020
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de acréscimo e Supressão de 
Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 016/2020 é decorrente 
de solicitação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea 
“a” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 58.135.753,96 (cinquenta e oito mi-
lhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e 
noventa e seis centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 11.639.940,72 (onze milhões, seiscentos e 
trinta e nove mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 69.775.694,68 (Sessenta e nove mi-
lhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais 
e sessenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: Tesouro; fonte do 
recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021.
coNTraTada: TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli
cNPJ: 03.606.764/0001-13
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 660668

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 16/2020.
oBJETo: Serviços de Gerenciamento, Supervisão e fiscalização de obras 
de conservação, Manutenção, restauração e Pavimentação das rodovias 
do Estado do Pará, inclusive análise de Projetos de Engenharia, assim 
como serviços de apoio técnico à Secretaria.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 016/2020 – SETraN.
1ª claSSificada: ENciBra S.a. ESTUdoS E ProJEToS dE ENGENHaria.
Valor: r$ 42.809.413,68 (Quarenta e dois milhões, oitocentos e nove mil, 
quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos).
Belém, 26 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 660508

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 018/2021  Processo nº 2021/494012
Valor Total: r$ 1.736.109,70 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, 
cento e nove reais e setenta centavos).
objeto: Execução de obra de construção da Passarela em concreto ar-
mado da av. floriano Peixoto (110,00m x 5,00m x 3,00m), no município 
de afuá/Pa.
data de assinatura: 26/05/2021  Prazo: 6 (seis) meses
inic. de Vig.: 26/05/2021  T. Vig.: 21/11/2021
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 7505; Natureza da 
despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso Estadual; Plano 
interno: 206rEaVflaa; ação detalhada: 267957.
coNTraTado:
Pers: Jurídica  cNPJ: 05.119.854/0001-05  Nome: MUNicÍPio dE afUá/
Pa.  logradouro: Praça albertina Barauna, nº S/N cEP: 68.890-000 cida-
de: afuá  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 660690
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eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 008/2021  Processo nº 2021/380106
Valor Total: r$ 6.599.065,41 (Seis milhões, quinhentos e noventa e nove 
mil, sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).
objeto: conservação da Pa 450 entre os municípios de Bragança e Tracua-
teua, com extensão de 32 Km, e a substituição de 02 (duas) pontes de ma-
deira por 02 (duas) pontes em concreto com dimensões P1 (7,00 X 3,00) 
e P2 (7,00 X 4,00), E coordENadaS P1 ( latitude: -00º 57’ 16,86000 / 
longitude: -46º 51’ 55,56000”) e P2 (latitude – 00° 57’ 22,38000 / longi-
tude: -46º 51’ 59,58000”), no município de Bragança/Pa.
data de assinatura: 26/05/2021  Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 26/05/2021 T. Vig.: 20/01/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206rPa450BX; ação detalhada: 267750.
coNTraTado:
Pers: Jurídica  cNPJ: 04.873.592/0001-07  Nome: MUNicÍPio dE Bra-
GaNÇa/Pa.  logradouro: Pass. N. da Glória, nº S/N cEP: 68.600-000  Bair-
ro: riozinho  cidade: Bragança  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 660697

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo de acrÉsciMo e decrÉsciMo de serViÇos, 
seM reFLeXo FiNaNceiro, ao coNVÊNio.
Nº. do convênio: 044/2020  Processo nº 2020/360928
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 26/05/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo, referente ao acréscimo e decrés-
cimo de serviços estipulados no plano de trabalho (sequencial 60 - PaE) 
inerente ao convênio nº. 044/2020 é decorrente da solicitação feita pela 
coNVENENTE nos termos do ofício nº. 015/2021 –PMGP/GaB, que solicita 
a readequação de 24 Km de estrada, visto que após novo levantamento 
constatou-se que essa extensão ultrapassa o limite do município, sendo 
pertencente ao município de rondon/Pa, assim, esses 24 Km serão utili-
zado para a recuperação do segundo trecho da Estrada Vicinal 5 irmãos, 
que se interliga a Vicinal da Santa Paula, sem reflexo financeiro conforme 
justificativa técnica (sequencial 60- PAE) e nota técnica (sequencial 61 - 
PaE), o fundamentado na cláusula décima, parágrafo único do termo de 
convênio, bem como o art. 65 da lei nº. 8.666/93 e no art. 7º do decreto 
Estadual nº 733/2013, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Pará 
- cNPJ n° 83.211.433/0001-13.
cEP: 68.639.000  logradouro: av. Pedro Soares, Nº S/N, Bairro: cen-
tro cidade: Goianésia do Pará  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 660684

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 081 de 25 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/526428 PaE; SVS nº 16/2021
objetivo: acompanhar o Governador em assinatura de convênio na cidade 
de afuá;
origem: Belém;
destino: afuá;
Servidor: adler Gerciley almeida da Silveira;
cargo: Secretário de  Estado de Transportes id.funcional: 5945603/8
Período: 18 à 19/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia);
Valor r$ 414,10.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 082 de 25 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/543797 PaE; SVS nº 18/2021
objetivo: assinatura convênio Manutenção Pa-450;
origem: Belém;
destino: Bragança;
Servidor: adler Gerciley almeida da Silveira;
cargo: Secretário de  Estado de Transportes id.funcional: 5945603/8
Período: 21/05/2021;
diárias: 0,5( meia);
Valor r$ 138,07.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 083 de 25 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/543783 PaE; SVS nº 17/2021
objetivo: acompanhar o Governador em reunião na fUNai em Brasília;
origem: Belém;
destino: Brasília;
Servidor: adler Gerciley almeida da Silveira;
cargo: Secretário de  Estado de Transportes id.funcional: 5945603/8

Período: 18 a 19/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia);
Valor r$ 854,58.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira

Protocolo: 660699

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 006/2021.
oBJETo: Pavimentação da rodovia Pa-322, com extensão de 48,15 km, 
trecho: Entr. Br-010 (São Miguel do Guamá) / Entr. Pa-124, na região de 
integração do Guamá, sob a Jurisdição do 2° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 006/2021 – SETraN.
1ª Classificada: NG – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Valor: r$ 26.595.990,43 (Vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e 
cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 26 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 660505

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato 006/2020-cPH
oBJETo: Na forma da lei n.º 13.303 de 30/06/2016, o presente Termo 
aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia Por 12 
(doZE) MESES E rEaJUSTE dE PrEÇo EM 32,03% (TriNTa E doiS VÍr-
GUla ZEro TrÊS Por cENTo) do ÍNdicE iGP-M do MÊS dE aBril/2021 
do serviço prestado a esta companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, através do contrato de nº 006/2020-cPH, que versa sobre o 
fornecimento dos serviços de internet e link de dados, rádio e fibra através 
da rede de telecomunicações de dados do Estado do Pará e iP válido atra-
vés de NaT, para atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará e o Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto.
Valor: Tendo em vista a mudança na cláusula Terceira – do PrEÇo, refe-
rente ao contrato nº 006/2020 – cPH, a coNTraTaNTE resolve reajustar o 
valor em com base na variação acumulada do iGP–M (índice geral de pre-
ços do mercado), calculado e divulgado pela fUNdaÇÃo GETÚlio VarGaS 
- fGV no percentual de 32,03% (trinta e dois vírgula zero três por cento) 
do índice iGP-M do mês de abril/2021, conforme previsão constante na 
cláusula Quarta do referido contrato.
3.2. Em razão da aplicação da variação acumulada do Índice Geral de Pre-
ços do Mercado – iGPM mencionado acima ao valor do contrato, o valor 
mensal referente ao contrato 006/2020-cPH passará a ser de r$ 4.407,90 
(quatro mil, quatrocentos e sete reais e noventa centavos) e seu valor 
global será de r$ 52.894,80 (cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e 
quatro reais e oitenta centavos)
data de assinatura: 17/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022.
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.126.1508.8238.
fonte/Natureza: 0101/339140
cNPJ: 05.059.613/0001-18 EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa.
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo do 
Estado, distrito de icoaraci, cEP 66.820-000, cidade de Belém-Pa.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 660484

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de a V i s o
Dispensa de Licitação Nº008/2021-CPH
- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada para a confecção de capa e contra-
capa de processo, o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, através da dispensa de licitação nº008/2021- cPH, 
processo nº2021/409079.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
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Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
iMPrENSa oficial do ESTado
cNPJ/cPf/Mf nº: 04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco, nº 2271 - Bairro: Marco - cEP: 66.630-505 
– E-mail: gabinete@ioepa.pa.gov.br – Telefone:(91) 4009-7800- Municí-
pio: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso ii e Xi, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 26 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 660529

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 150 de 21 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/397106
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a servidora Maria aNToNiETa MarToraNo PriaNTE, 
matrícula n° 23884/1, ocupante do cargo de Médica Veterinária, para atuar 
como fiscal no convênio nº 04/2021 – SEdaP, celebrado com o Município 
de São felix do Xingu, cNPJ/Mf sob o nº. 05.421.300/0001-68.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 660687

.

.

coNtrato
.

contrato nº 51/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 54, na quantidade de 03(Três) MoToNiVElado-
raS; item 55, na quantidade de 01(Uma) Pá carrEGadEira coM PESo; 
item 57, na quantidade de 02(dois) roloS coMPacTorES liSo P/Solo; 
ou superior.
Valor Global: r$ 2.955.850,97 (dois Milhões, Novecentos e cinquenta e 
cinco Mil, oitocentos e cinquenta reais e Noventa e Sete centavos)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 25/05/2021
Vigência: 27/05/2021 a 26/05/2022
contratado: XcMG BraSil iNdÚSTria lTda
Endereço: rodovia. fernão dias, Br-381, Km 854/855 – distrito industrial. 
Pouso alegre – MG. cEP 37.556-830
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 660651
contrato nº 47/2021-sedaP
PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 001/2021 – SEdaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MERCADOS (Item 15 - Chaira em inox estriada, utilização afiar facas, 
cor inox, com cabo branco de polipopileno, cumprimento 10 polegadas; 
item 16 - faca em inox para açougue, utilização cortar carnes, cor inox, 
com cabo branco de polipopileno, cumprimento 12 polegadas e item 17 

- caixa plástica hortifruti agrícola (tipo basqueta), dimensões 62 x 36 x 
56 cm (acompanha adesivo personalizado), capacidade volume interno 48 
litros, capacidade de carga por peça 25 kg, capacidade por empilhamento 
340 kg)
Valor Global: r$ 673.300,00 (seiscentos e setenta e trêsmil e trezentos 
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: 27/05/2021 a 26/05/2022
contratado: J. l. r. araÚJo coMÉrcio E SErViÇoS
Endereço: Travessa José Pio, 545 – cEP: 66.050-240, Umarizal, Belém - Pa.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 660650
contrato nº 56/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 56, na quantidade de 02 (duas) EScaVadEiraS 
HidráUlicaS; e item 60 na quantidade de 03 (Três) rETroEScaVadEi-
raS ou superior.
Valor Global: r$ 1.745.826,85 (Hum Milhão, Setecentos e Quarenta e cin-
co Mil, oitocentos e Vinte e Seis reais e oitenta e cinco centavos)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 25/05/2021
Vigência: 27/05/2021 a 26/05/2022
contratado: SUlPará caMiNHÕES E MáQUiNaS lTda.
Endereço: rodovia Pa-150, KM 07 – Nova Marabá - Marabá – Pa - cEP: 
68.500-00
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 660655

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Quinto termo aditivo ao contrato N° 136/2016 - sedaP
data de assinatura: 25/05/2021.
objeto: Prorrogar o seu prazo de vigência a contar de 29/06/2021 até 
28/12/2021.
contratado: claro S/a
Endereço: rua flórida, nº 1970, cidade Monções, cEP: 04.565-907 - São 
Paulo/SP
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 660674

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 04/2021 – sedaP
Processo nº 2021/397106
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: repasse de recursos para a aquisição de Equipamento para obras 
e Serviços de Engenharia para o Município de São felix do Xingu.
data de assinatura: 25/05/2021
Valor Total: r$ 14.968.000,00 (Quatorze milhões, novecentos e sessenta 
e oito mil reais).
contrapartida: r$ 1.496.800,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e noventa e 
seis mil e oitocentos reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elemento de des-
pesa: 444052, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8715.
Prazo de Vigência e Execução: 25/05/2021 a 31/10/2021.
convenente: Município de São felix do Xingu, cNPJ n° 05.421.300/0001-68.
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São felix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 660682

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 018/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: ocorrer com despesas de pronto pagamento emergencial para 
atender as necessidades das atividades a serem realizadas na coordena-
ção de Patrimônio e Serviço, nesta SEdaP,em Belém.
BENEficiário: José argentino Miglio
carGo/ fUNÇÃo: coordenador
MaTrÍcUla: 5958838/1
Valor: r$  5.000,00 (cinco mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30; 3390-39
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 660705
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 208/2021
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): Victor alax Menezes Bastos
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tracuateua e São João da Ponta/Pa
oBJETiVo: dar apoio operacional aos técnicos da SEdaP que irão realizar 
Monitoramento dos equipamentos agrícolas destinados aos municípios do 
Território de integração do Guamá, e reintegrar os equipamentos ao Patri-
mônio 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 209/2021
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): Jesus Nazareno Pinto de almeida
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 13277
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira, anapú, Placas, Uruará e Medicilândia /Pa
oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto que irá participar do lançamento 
do Programa assistência Técnica Gerencial - aTEG mais cacaU.
PErÍodo: 30/05 a 06/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 210/2021
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): Mateus rodrigues da costa
carGo/fUNÇÃo: assessor de comunicação
MaTricUla: 5743354
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira, anapú, Placas, Uruará e Medicilândia /Pa
oBJETiVo: acompanhar o Secretário adjunto, que irá participar do lan-
çamento do Programa assistência Técnica Gerencial - aTEG mais cacaU.
PErÍodo: 31/05 a 06/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 211/2021
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): lucas Vieira
carGo/fUNÇÃo: assessor de comunicação
MaTricUla: : 591799
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira, anapú, Placas, Uruará e Medicilândia /Pa
oBJETiVo: Participar do lançamento do Programa assistência Técnica Ge-
rencial - aTEG mais cacaU.
PErÍodo: 31/05 a 03/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 212/2021
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): Grayce Maria da Silva costa
carGo/fUNÇÃo: coordenadora regional
MaTricUla: 8061974
oriGEM: capanema/Pa
dESTiNo: Belém/Pa
oBJETiVo: reunir com responsáveis do setor de transporte, e de informá-
tica, para atratrar de assuntos da regional de capanema.
PErÍodo: 31/05 a 01/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 660798

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 36/2021
PrEGÃo ElETrÔNico SEdaP/cPl/SrP Nº 003/2021
Processo nº. 2020/97239– SEdaP
forNEcEdor: PETrolEo do BraSil coMÉrcio aTacadiSTa E diSTri-
BUiÇÃo
cNPJ: 33.375.393/0001-77
representante legal: THiaGo GUilHErME caliri QUEirÓZ
End.: avenida Mário Ypiranga, n° 315, Sala 1317 Bairro adrianópolis, Ma-
naus-aM
data de assinatura: 25/05/2021
ViGÊNcia: 27/05/2021 a 26/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-

PEcialiZada Para fUTUra E EVENTUal locaÇÃo dE HoTaS MáQUiNaS 
de uso comum, para os Órgãos da administração direta e Entidades da 
administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, de acordo 
com as condições e especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 03/2021 – SEdaP, conforme abaixo:
iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. UNT. Vlr. ToTal

07 21647-0
locação de hora/maquina, trator agrícola de pneus, para 

aQUicUlTUra, atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
do BaiXo aMaZoNaS.

H/M 1.430 170,00 243.100,00

08 21647-0
locação de hora/maquina, trator agrícola de pneus, para 
aQUicUlTUra, atendendo os municípios da giratórias, 

MESorrEGiÃo dE MaraJÓ.
H/M 870 170,00 147.900,00

09 21647-0
locação de hora/maquina, trator agrícola de pneus, para 

aQUicUlTUra, atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
METroPoliTaNa dE BElÉM.

H/M 940 140,00 131.600,00

10 21647-0
locação de hora/maquina, trator agrícola de pneus, para 

aQUicUlTUra, atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
do NordESTE ParaENSE.

H/M 3.425 140,00 479.500,00

11 21647-0
locação de hora/maquina, trator agrícola de pneus, para 

aQUicUlTUra, atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
do SUdESTE ParaENSE.

H/M 6.190 230,00 1.423.700,00

12 21647-0
locação de hora/maquina, trator agrícola de pneus, para 

aQUicUlTUra, atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
do SUdoESTE ParaENSE.

H/M 1.675 230,00 385.250,00

Valor ToTal do GrUPo 2.811.050,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 660671

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 695/2021-iterPa
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, em exercício, 
autorizado pelo decreto publicado no d.o.E em 02 de janeiro de 2019, no 
uso das atribuições que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, regulamentada pelo decreto nº 063, de 14 de março de 2007.
coNSidEraNdo o decreto nº 261 de 12 de agosto de 2019, que altera o 
anexo i do decreto Estadual nº 1.741, de 19 de abril de 2017, que disci-
plina o Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidor tempo-
rário no âmbito da administração Pública direta e indireta prevista no art. 
36 da constituição do Estado do Pará.
art.1º Excluir o servidor Thiago cunha Novaes coutinho, matrícula n° 
5895787/2, assessor, da PorTaria N° 147/2021, publicada doE n° 
34.554, de 16.04.2021, designado para a comissão encarregada de pro-
mover, supervisionar e acompanhar o Processo Seletivo Simplificado desti-
nado à chamada Pública para seleção de candidatos para o provimento dos 
cargos públicos do quadro permanente deste instituto de Terras do Pará 
– iTErPa e incluir os servidores Mario Sergio de lima Sousa, matrícula nº 
80845071/1, Téc. Em Gestão e desenvolvimento agrário e fundiário/Ge-
rente regularização fundiária e andré Matheus de lucena Moura, matrícula 
nº 5933730/3, Secretário de Gabinete, para a referida comissão.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário e será extinta após a homologação 
do Processo Seletivo Simplificado.
PUBliQUE-SE
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente do instituto de Terras do Pará
Gabinete do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 26 de maio de 2021

Protocolo: 660560

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto 01/2021 ao coNtrato 
023/2020
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa - 
cNPJ:05.089.495/0001-90
coNTraTado: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli cNPJ: 
24.784.257/0001-40
ENdErEÇo: rodovia Br 316, km 4, altos, Sala Horizonte, Bairro Guanaba-
ra, cEP: 67.110-000, ananindeua/Pa.
ProcESSo: 2020/723208 - PaE
oBJETo: contratação de Empresa especializada em prestação de serviços, 
sob demanda, de natureza continuada de transporte individual privado de 
passageiro para atender as necessidades do instituto.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  claUSUla QUarTa  do coNTraTo
JUSTificar: alteração da dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2021 - 266.579  - ProJETo aTiVidadE: 21.122.1297.8338-Na-
TUrEZa dE dESPESa: 339033
foNTE: 0661/0261007852- 0661/0261 P.i.: 412.000.8338c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente.

Protocolo: 660394



30  diário oficial Nº 34.596 Quinta-feira, 27 DE MAIO DE 2021

oUtras MatÉrias
.

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

1 2016/171511 WilSoN JoSE 
PErEira MoraES

faZENda PEdra 
PrETa 125,0569 MarGEM ESQUErda 

da Pa-252 acará

2 2018/160200
XiNGU aGroiN-
dUSTrial dE 

aliMENToS lTda

faZENda XiNGU/cHá-
cara JaBoraNdi 267,4763 rodoVia Pa-279 SÃo fÉliX do 

XiNGU

3 2018/75315 NiValdo alVES 
VilariNHo

faZENda SaNTa 
HElENa 1.231,14 M/d do rio XiNGU SÃo fÉliX do 

XiNGU

Em, 26/05/2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE

Protocolo: 660654

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2628/ 2021 – adePara, de 26 de Maio de 2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81, da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de suas 
respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores re-
lacionados abaixo:

laudo Matrícula Nome dias licença Período de gozo
74620 5109639/1 Jaime Guimarães da Silva 10 Saúde 12/05/2021 a 21/05/2021
74621 55589339/1 Josely rodrigues de oliveira 15 Saúde 17/05/2021 a 31/05/2021
74618 57215435/2 fabiana Possato 15 Saúde 27/02/2021 a 13/03/2021

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

Protocolo: 660493

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 30/2021
objeto: contração de empresa especializada para prestação de serviços 
especializado para fornecimento de Banco de Preços
Valor Global: r$ 9.875,00 (Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
data da assinatura: 24/05/2021
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura
contratada: N.P caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda, cNPJ 
nº 07.797.967/0001-95
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSE MacEdo

Protocolo: 660581

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo
coNtrato: 34/2016
ViGÊNcia: 20/05/2021 À 19/05/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação da empresa especializada para 
prestação de serviços de Telefonia Móvel comutada.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses.
coNTraTado: claro S/a, cNPJ: 40.432.544/0001-47
ordENador: JaMir JUNir ParaGUaSSE MacEdo

Protocolo: 642022

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 01/2021
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 57/2021 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/284825, 
e com fundamento no art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93 em hipótese 
de licitação inexigível, decide realizar: a inexigibilidade de licitação nº 

01/2021, para contratação do objeto: prestação de serviço especializado 
para fornecimento de Banco de Preços. autorizo a contratação e a emissão 
da Nota de Empenho em favor de NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNo-
lÓGicaS lTda, cNPJ: 07.797.967/0001-95, no valor total de r$ 9.875,00 
(Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para todos os efeitos legais.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 660597

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 57/2021, referente ao Processo nº 2021/284825, decide raTificar a 
inexigibilidade de licitação n° 01/2021 em favor de NP caPaciTaÇÃo E 
SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda, cNPJ: 07.797.967/0001-95, no valor 
total de r$ 9.875,00 (Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para 
todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em cumprimento ao dis-
posto no art. 25, inciso ii, da lei n° 8.666/93 do supracitado diploma legal.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 660602

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2620/2021: BENEficiá-
rio: roGErio fErrEira loUrENco; Matrícula: 54185784;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica, para atender as necessidades da coordenadoria de Gestão 
e Planejamento Estratégico. Elemento de despesa / Valor: 339039 /r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660399

diÁria
.

Complementação de diária Referente a Papeleta nº 41081/2021, 
Portaria Nº 2021/2318 de 18/05/2021
Portaria: 2643/2021 objetivo: realizar, em conjunto com equipe local, 
ações de saneamento de foco de raiva dos Herbívoros, com vigilância epi-
demiológica, controle populacional de morcegos hematófagos e vacinação 
da área focal e perifocal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: SaNTa Maria do Pará, SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 55586110/aNToNio SaUl alMEida 
rEiS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4 diáriaS /22/05/2021 a 
25/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660608
Portaria 2646/2021 Objetivo Realizar fiscalizações volantes de trânsito.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: acará, iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 5906865/ GUSTaVo HUM-
BErTo SoUZa do aMaral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 
diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 660626
Complementação de diária Referente a Papeleta nº 41069/2021, 
Portaria Nº 2021/2212 de 13/05/2021
Portaria 2645/2021 objetivo realizar em conjunto com equipe local, 
ações de saneamento de foco de raiva dos Herbívoros, com vigilância epi-
demiológica, controle populacional de morcegos hematófagos e vacinação 
da área focal e perifocal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino: SaNTa Maria do Pará,-
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio 
MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico aGrÍcola) / 4 diáriaS / 22/05/2021 a 
25/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660619
Portaria: 2621/2021 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: 55589334/ EdGar lUiS da SilVa MENiNo (aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 07/06/2021 a 10/06/2021.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660400
Portaria: 2622/2021 objetivo: realizar supervisão técnica e administra-
tiva nas unidades de Soure, de Salvaterra e de cachoeira do arari, além 
de participar da inauguração da fábrica de farinha do Marajó.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEi-
ra do arari,SalVaTErra,SoUrE/Pa Servidor: 54189457/ JaMir JUNior 
ParaGUaSSÚ MacEdo (dirETor GEral) / 2,5 diáriaS / 27/05/2021 a 
29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660405
Portaria: 2623/2021 objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGara-
PÉ-Miri/Pa destino: TailÂNdia,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 54186852/Ma-
rio SErGio PiNHEiro PaNToJa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021.ordenador.lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 660407
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Portaria: 2627/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: acará,iGaraPÉ-Miri/Pa.Servidor: 5722325/ra-
QUElEN cardoSo riBEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 
diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 660425
Portaria: 2626/2021 objetivo: realizar ação educativa continuada da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTa BárBara do Pará/Pa destino: caSTaNHal,iNHaNGaPi/Pa 
Servidor: 54186886/ NESTor SilVa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPE-
cUário) / 5,5 diáriaS / 31/05/2021 a 05/06/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660421
Portaria 2624/2021 Objetivo Coordenar as fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETE-
TUBa/Pa destino: acará,iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl 
PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) /2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 
02/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660416
Portaria: 2625/2021 objetivo: realizar inspeção em 08 propriedades 
produtoras de soja, e busca de inadimplentes de cadastros de unida-
des produtivas de soja da safra 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa.Servidor: 
51855641/PaUlo ricardo PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 660418
Portaria: 2630/2021 objetivo: cumprir as metas de vigilância epide-
miológica no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 031751891/aGNaldo 
da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /0,5 diária 
/ 31/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660478
Portaria: 2629/2021 objetivo: realizar cumprimento de metas estipula-
das pelo MaPa e pela adEPara referente a todos aos programas sanitários 
da defesa animal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia,cU-
MarU do NorTE/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS (GErENTE 
rEGioNal) /4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660468
Portaria: 2636/2021 objetivo: Participar da inauguração da primeira 
fábrica de farinha registrada pela adEPará no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa 
Servidor: 5955898/ alEX faBiaNo dE alMEida HaGE (dirETor adMi-
NiSTraTiVo E fiNaNcEiro) / 0,5 diária / 27/05/2021 a 27/05/2021.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 660530
Portaria: 2634/2021 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: 57176268/Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 03/06/2021 a 06/06/2021 ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660518
Portaria: 2631/2021 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: 5917660/ daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS (aS-
SiSTENTE Social) / 3,5 diáriaS / 03/06/2021 a 06/06/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660521
Portaria: 2632/2021 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: 5917660/ daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fa-
riaS (aSSiSTENTE Social) / 3,5 diáriaS / 07/06/2021 a 10/06/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660522
Portaria: 2633/2021 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: 55589334/ EdGar lUiS da SilVa MENiNo (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 03/06/2021 a 06/06/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660524
Portaria: 2635/2021 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: 57176268/Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 07/06/2021 a 10/06/2021 
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660525
Portaria: 2641/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de par-
ticipar de reunião técnica do Grupo de Trabalho do Pi da Pimenta-do-rei-
no, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5905890/JoSUÉ doS SaNToS 
carValHo (MoToriSTa)/ 2,5 diáriaS/ 26/05/2021 a 28/05/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660585

Portaria: 2639/2021 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 municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa 
destino: iTUPiraNGa, crUZEiro do SUl/Pa.Servidor: 57189977/EliaNa 
claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 di-
áriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 660573
Portaria: 2640/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de par-
ticipar de reuniões e realizar treinamento sobre o cadastro de produtores 
de açaí com técnicos da adEPará, produtores rurais e lideranças locais 
de outras entidades no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino:NoVo rEParTiMENTo, TUcUrUÍ/
Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPiriTo SaNTo 
(MoToriSTa) / 5,5 diáriaS / 24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660577
Portaria: 2637/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores, proprie-
dades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí. Justifica-se o feria-
do para deslocamento Belém-Soure, devido o retorno de Muaná chegar a 
Belém às 17 horas, após às 14h não há viagem para Soure.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/Pa destino: MUaNá/
Pa Servidor: 6045515/daNiEllE SEaBra BriTo GUiMarÃES (GErENTE 
rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 31/05/2021 a 03/06/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660544
Portaria: 2638/2021 objetivo: realizar ação educativa continuada da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: caSTaNHal,iNHaNGaPi/Pa 
Servidor: 55586095/JarlEaNE adEodaTa fErrEira SaMPaio (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 31/05/2021 a 05/06/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660546
Complementação de diária Referente a Papeleta nº 41093/2021, 
Portaria Nº 2021/2258 de 15/05/2021
Portaria 2642/2021 objetivo realizar em conjunto com equipe local, 
ações de saneamento de foco de raiva dos Herbívoros, com vigilância epi-
demiológica, controle populacional de morcegos hematófagos e vacinação 
da área focal e perifocal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: iNHaNGaPi/Pa destino: SaNTa Maria do Pará, SÃo MiGUEl 
do GUaMá/Pa Servidor: 54186767/ aNa flaVia doS SaNToS aBraN-
TES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4 diáriaS / 22/05/2021 a 
25/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 660591

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0308/2020 – 26/05/2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de Julho/2021, aos 
empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual de 
férias.

Nº MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS
001 7565519/ 2 VEloSo JUNior aBrEU fiGUEirEdo-PSS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
002 5867754/ 3 SaNdra crUZ dE oliVEira-aSSESSora 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
003 54196307/ 1 aNdErSoN coSTa doS SaNToS-cHEfE 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
004 5953620/ 1 lUciaNa SiQUEira SaNTa BriGida-PSS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
005 57175850/ 1 Maria HoNoraTa doS aNJoS coSTa-cHEfE 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
006 3174328/ 1 MiNdalVa carNEiro caSSiaNo 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021

007 57188602/ 1 MarTa roSiNEidE dE alMEida caBral-faTal-SEcrE-
Tária 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021

008 57193760/ 2 NElMa dUTra laVarEda 2020/2021 19.07.2021 a 17.08.2021
009 57191162/ 4 VaNia lUcia lEMoS caTETE-PSS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
010 3174751/ 1 Maria oNilSE BriTo Barra riBEiro 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
011 57211422/ 1 aNdrio dE oliVEira coHEN MElo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
012 57211170/ 1 criSTiaNE foNSEca coSTa corrEa-cHEfE 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
013 3171833/ 1 raiMUNdo NoNaTo da SilVEira riBEiro 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
014 57175834/ 1 GiSEllE lUciaNa dE MaToS caSTro SaBiNo 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
015 3179354/ 1 Maria dE NaZarE fiGUEira BraSil SalGado 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
016 80845296/ 1 EdUardo aUGUSTo raMoS da coSTa 2020/2021 19.07.2021 a 17.08.2021
017 3171256/ 1 adEMar rodriGUES da SilVa-faTal 2019/2020 30.06.2021 a 29.07.2021
018 57175791/ 1 BarBara alVES dE SoUSa 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
019 57175946/ 1 MicHEl clEYToN do carMo SilVa 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
020 57196997/ 3 Sildo PEdro SoUSa cordoVil 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
021 55588865/ 1 adriaNo da PaiXao foNSEca-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
022 5869889/ 3 JoNaTaS loPES cardoSo filHo-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
023 57196096/ 1 lUcENildE dE NaZarE SilVa SoUSa 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
024 5044227/ 1 Maria daS MErcES NaSciMENTo MoNTEiro-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
025 55586007/ 1 roBSoN caBral do NaSciMENTo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
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026 57210947/ 1 THoMaZ WElliGToN NaSciMENTo da SilVa-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
027 3176789/ 1 aldEriS PErEira BarroS-faTal 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
028 55585911/ 1 aNdrEia da SilVa liSBoa 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
029 57210175/ 1 aNToNio corrEa da crUZ-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
030 54196285/ 1 arliNdo oliVEira da SilVa JUNior 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
031 55585914/ 1 carloS roBErTo MarTiNS o dE alMEida JUNior 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
032 3175871/ 1 clEidE Maria do NaSciMENTo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
033 54196287/ 1 fraNciSco caNiNdE MoUra JUNior 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
034 3172309/ 1 Joao SalES fiGUEirEdo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
035 3176266/ 1 JorGE lUiZ MacEdo da rocHa 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
036 7009828/ 1 MirTES SUElY SaNToS PErEira-r.U.adM. 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
037 54181909/ 2 PEdro corrEa rodriGUES-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
038 57201156/ 2 alfrEdo da lUZ da SilVa-SUP.adJUNTo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
039 5843510/ 1 cESar aUGUSTo BarroS carNEiro-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
040 5870437/ 3 clEUdE MoraES SilVa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
041 5955845/ 1 fraNcirNEi MarTiNS iPoliTo-PETroBraS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
042 57224316/ 1 fraNciSco lUcio doS SaNToS-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
043 5235154/ 3 iSMaEl PErEira BaSToS-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
044 5844843/ 2 aNa fraNciSca da cUNHa liMa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
045 5769051/ 2 dENilSoN BaTiSTa dE SoUSa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
046 57230946/ 2 faBricio MariNHo NoVaES doS rEiS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
047 57210197/ 1 HErloN NoNaTo TEiXEira PErEira-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
048 3178234/ 1 iGaracY JaNdaia do aMaral MUNiZ 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
049 5067324/ 1 lEida GoMES dE araUJo raMoS 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
050 55588172/ 5 lUciaNa MorEira doS rEiS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
051 57210969/ 1 MaGNalda Maria BaTiSTa SaNToS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
052 5792401/ 2 Marco aNToNio coSTa riBEiro 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
053 3173526/ 1 raiMUNdo BEZErra SaMPaio 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
054 55585954/ 1 ricardo BaraTa PErEira-SUP.rEGioNal 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
055 57214579/ 1 adJaci SilVa rafaEl 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
056 57176076/ 1 aNToNio BarroS NETo 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
057 5639107/ 2 GENiVal rEiS doS SaNToS-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
058 3176185/ 1 Mara EliSaBETH carValHo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
059 3175227/ 1 Maria dE faTiMa MoNTEiro SoUSa 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
060 57175848/ 1 MaTHEUS SoarES SoUSa-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
061 54180437/ 2 NElSoN JEaN JUNior 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
062 3178340/ 1 raiMUNdo JorGE SoUZa liMa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
063 55589479/ 1 darcilEidE TriNdadE corrEa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
064 57211493/ 1 faBricia PErEira BarroS 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
065 3179486/ 1 Maria fraNciSca dE SoUZa rodriGUES 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
066 5432421/ 1 alaiN GiorGio Baia XaViEr-SUP.rEGioNal 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
067 57211218/ 1 aNToNio TarGiNo JUNior 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
068 55586019/ 1 lUiZ KiNJi iKEGaMi 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
069 3171949/ 1 aGoSTiNHo aSSiS liSBoa PaiXao 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
070 55585912/ 1 EdSoN ridEr doS SaNToS SoUZa 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
071 57175792/ 1 ElToN EMaNUEl coSTa fErrEira 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
072 3172937/ 1 fraNciSco aroNcio da SilVa NaSciMENTo-r.U.adM. 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
073 57175877/ 1 lUciaNE SoYaN SoUSa dE MoUra ParENTE 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
074 3177939/ 1 Maria lUcia dE oliVEira caldEraro 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
075 5802954/ 2 Marilda coSTa SilVa 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
076 57204536/ 2 NiVEa PaTricia GoMES dE araUJo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
077 3175162/ 1 EMaNUEl MaNaia dE SoUZa 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
078 57223884/ 1 fraNciSco GEoVaNi MEdEiroS dE aQUiNo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
079 54196666/ 1 odiWaldo PorTEla da SilVa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
080 3172031/ 1 raiMUNdo dE JESUS liSBoa frEirE 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
081 57223914/ 1 faBio MaTToS alMEida-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
082 57200782/ 2 JoNaS BErToldo SoarES JUNior-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
083 54196286/ 1 criSTiaNE da coSTa BriTo-r.U.adM. 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
084 3170861/ 1 laUro cUSTodio caMPoS da cUNHa-cH.local 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
085 54187542/ 2 MarcElo MiraNda SoUSa-cH.local 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021
086 3179427/ 1 Maria aNGElica fErrEira dE araUJo 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
087 57195274/ 1 JorGE alBErTo VilHENa diaS 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021
088 57175947/ 1 NEWToN dE araUJo fiGUEira 2019/2020 05.07.2021 a 03.08.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente
Protocolo: 660542

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 019/2021
BENEficiário (a): carloS Waldir SilVa doS SaNToS / MaTrÍcUla: 
80845330/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍ-
Pio: alTaMira - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 01 SEMiNario do 
SUBProJETo forTalEciMENTo da PEcUaria dE corTE E lEiTE coN-
forME ProaTEr 2021 do ESloc alTaMira/ProGraMa:1491/ ProJ. 
aTiV.:8711/foNTE:0101/ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$680,00 / 
Valor ToTal r$680,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: rodri-
Go faGUNdES TEiXEira

Protocolo: 660785

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 087/2021;BENEficiário:oTáVio dE MElo 
PiNHEiro;MaTrÍcUla:541963032; fUNÇÃo:MoToriSTa;oBJETiVo:-
coNdUZir fUNcioNárioS da EMaTEr, Para aPoio loGÍSTico Na rE-
GioNal dE BraGaNÇa;PErÍodo:20 a 21.05.2021;Nº dE diáriaS:1,5(U-
Ma E MEia);dESTiNo: BraGaNÇa;ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 660435

Portaria de diaria Nº 088/2021;BENEficiário:rafaEl NaZarE-
No do aMaral SoUSa;MaTrÍcUla: colaBorador;fUNÇÃo:SErViÇoS 
GEraiS;oBJETiVo:ViaJar coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, 
Para dar SUPorTE oPEracioNal Na iNaUGUraÇÃo da UdB(UNida-
dE didáTica dE BraGaNÇa);PErÍodo:20 a 21.05.2021;Nº dE diá-
riaS:1,0(UMa);dESTiNo:BraGaNÇa;ordENador dE dESPESa:aNTo-
Nio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 660443
Portaria de diaria Nº 089/2021;BENEficiária:Marcia criSTi-
Na oliVEira do NaSciMENTo ;MaTrÍcUla:colaBoradora;fUNÇÃo:-
SErViÇoS GEraiS;oBJETiVo:ViaJar coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE 
BraGaNÇa, Para dar SUPorTE oPEracioNal Na iNaUGUraÇÃo da 
UdB(UNidadE didáTica dE BraGaNÇa);PErÍodo:20 a 21.05.2021;Nº 
dE diáriaS:1,0 (UMa) ; dESTiNo:BraGaNÇa; ordENador dE dESPE-
Sa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 660448

.

.

oUtras MatÉrias
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação oUTraS MaTÉriaS- rESolUÇÃo 
Nº0001/2021 –  Publicada no doE nº34.551-Protoloco 645009 de 14 de 
abril de 2021.

Protocolo: 660627
Portaria Nº 0269/2021 – 26.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 0256/20201 – 10.05.2021, que 
revogou, a contar de 11.05.2021, a Portaria 0063/2019 que designou o 
Extensionista rural i, JoSÉ GUilHErME SaNToS SaldaNHa – Matrícula nº 
3176843/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor do Escritório 
regional de Santarém.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0270/2021 – 26.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 0257/20201 – 10.05.2021, que 
designou, a contar de 11.05.2021, o Extensionista rural ii EMiValdo 
JoSÉ oNETi rEBElo - Matrícula nº 3177840/1, para exercer a função 
Gratificada de Supervisor do Escritório Regional de Santarém.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0271/2021 – 17.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar 11/05/2021, a Portaria nº 0187/2019 que nomeou o 
Extensionista rural ii, doriVaN doS PaSSoS do ValE SoUSa- Matrícula 
nº 3177815/1, portador do cPf nº 123.697.562-68, ordenador Substituto 
de despesa da Unidade Gestora descentralizada do regional de Santarém, 
para, na ausência do Titular, movimentar os recursos financeiros em 
conjunto com o co-responsável legalmente designado.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0272/2021 – 17.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
N o M E a r, a contar 11/05/2021, o Supervisor adjunto do regional de 
Santarém, designado através de Portaria nº 0255/2021, o Extensionista 
rural i, UBiraTaN dE PiNa-Matrícula nº 57175468/1, portador do cPf nº 
372.649.902-49, ordenador Substituto de despesa da Unidade Gestora 
descentralizada do regional de Santarém, para, na ausência do Titular, 
movimentar os recursos financeiros em conjunto com o co-responsável 
legalmente designado.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0275/2021 – 19.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/05/2021 a 01/06/2021, o Extensionista 
rural i WilliaM dE lEMoS GUiMarÃES- Matrícula nº 55585637/1, para 
responder pela Supervisão do Escritório regional de Marabá, em virtude do 
titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0276/2021 – 19.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/05/2021 a 01/06/2021, a Extensionista 
rural i fraNcEli dE SoUSa SilVa- Matrícula nº 55585831/1, para 
responder pela Unidade administrativa do Escritório regional de Marabá, 
em virtude do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0277/2021 – 19.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/05/2021 a 01/06/2021, o Extensionista 
rural i aNToNio BarroS NETo- Matrícula nº 57176076/1, para responder 
pela Chefia do Escritório local de Piçarra/regional de Marabá, em virtude 
do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0278/2021 – 20.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato,a auxiliar de 
administração Maria criSTiNa cardoSo dE carValHo(Titular)- 
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Matrícula nº57175849/1 e a Extensionista rural l dEYSE criSTiaNE 
SoUZa dE SoUZa (Suplente)-Matrícula nº 55586027/2, para, na qualidade 
de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 014/2021, 
celebrado entre a EMaTEr-Pará e a Empresa claro S/a, constitui objeto 
do presente contrato, prestação de Serviços Telefonia Móvel pessoal para 
atender aos órgãos e entidade do Poder Executivo Estadual,incluindo um 
sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização 
e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do 
Plano corporativo,além da cessão em regime de comodato, de aparelhos 
telefônicos móveis,de acordo com as especificações contidas neste Termo 
de referência, transmissão de dados para acesso à internet, incluindo o 
suporte técnico, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme 
preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0279/2021 – 20.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 02/06/2021 a 01/07/2021, a Extensionista 
rural i aNdrEia da SilVa liSBoa- Matrícula nº 55585911/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Colares/Escritório Regional de 
castanhal, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0280/2021 – 20.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural ii dJaVaN UliSSEiS dE liMa fariaS- Matrícula nº 54186774/2, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Maracanã/Escritório Regional 
de castanhal, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0281/2021 – 20.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista rural 
i GENilSoN PoMPEU PiNTo- Matrícula nº 55585823/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Paragominas/Escritório Regional de São 
Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0282/2021 – 20.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o auxiliar de 
administração MarcElo SoUZa NaSciMENTo- Matrícula nº 57195485/1, 
para responder pela Secretaria da assessoria para assuntos de auditagem/
aUdiT, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0289/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, a Extensionista 
rural i aNNa PaUla MalcHEr MUNiZ- Matrícula nº 57224328/1, para 
responder pela Chefia do Escritório local de Cametá/Regional de Tocantins, 
em virtude do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0291/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural ii adJaci SilVa rafaEl- Matrícula nº 57214579/1, para responder 
pela Chefia do Escritório local de Bom Jesus do Tocantins/Regional de 
Marabá, em virtude do titular encontrar - se em gozo de licença Prêmio.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0292/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista rural 
ii fraNciSco caMilo doS SaNToS filHo- Matrícula nº 54196733/1, 
para responder pela Chefia do Escritório local de Rondon do Pará/Regional 
de Marabá, em virtude do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0293/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural ii aNToNio EdiElSoN SilVa dE MElo- Matrícula nº 57210981/1, 
para responder pela Chefia do Escritório local de Itupiranga/Regional de 
Marabá, em virtude do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0294/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural i lUiZ flaVio caValcaNTi doS SaNToS- Matrícula nº 55586441/1, 
para responder pela Chefia do Escritório local de Banach/Regional de 
conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar - se em gozo de 
férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0295/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 

rural ii ariSTidES lUiZ dE PaiVa liMa- Matrícula nº 54196331/1, para 
responder pela Chefia do Escritório local de Floresta do Araguaia/Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar - se em gozo 
de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0296/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural ii aNToNio TarGiNo JUNior- Matrícula nº 57211218/1, para 
responder pela Chefia do Escritório local de Monte Alegre/Regional do 
Médio amazonas, em virtude do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0297/2021 – 21.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural ii daNiEl do aMaral GoMES- Matrícula nº 57211868/1, para 
responder pela Chefia do Escritório local de Mojuí dos Campos/Regional de 
Santarém, em virtude do titular encontrar - se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 660873

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 041/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/457737
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor roBErTo aUGUSTo ParENTE PoNTES, matrícu-
la nº 5905076/1, ocupante do cargo de agente administrativo, admiti-
do em 01/05/2013, 30 (trinta) dias de licENÇa PrÊMio no período de 
02/06/2021 a 01/07/2021 referente ao qüinqüênio 2014 a 2018.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 25 de Maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 660463
Portaria N.º 042/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/511335
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor ENrico liMa MarTiNS, matrícula nº 54194632/2, 
ocupante do cargo de Motorista, admitido em 18/12/2013, 30 (trinta) dias 
de licENÇa PrÊMio no período de 01/06/2021 a 30/06/2021 referente ao 
qüinqüênio 2014 a 2018.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 25 de Maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 660465

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0648/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 18 de Maio de 2021.
a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 002/2021-cPad, de 
17/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
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rado através da PorTaria Nº. 0249/2021-GaB/corrEG, de 02/03/2021, 
publicada no doE nº. 34505 de 03/03/2021, referente aos fatos de que 
trata o PaE nº. 2020/1065242.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 657161

coNtrato
.

coNtrato: 032/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2020/505974
Pregão Eletrônico 016/2021 - SEMaS/Pa
objeto: fornecimento de 52 bandeiras para atender as demandas da SE-
MaS/Pa
Valor Total: r$ 25.478,96
Vigência: 24/05/2021 a 23/05/2022
assinatura: 24/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339030; Pi 4120008338c; ação 183714.
contratado: BaNdEiraS oN liNE arTEfaToS TEXTEiS lTda (cNPJ 
00.295.234/0001-03)
Endereço: rua 8, nº 1405, Santa cruz, cEP 13500-210, fone (11) 5536-
3020, angela@bandeirasonline.com.br, rio claro/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 660698

diÁria
.

Portaria Nº 658/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria de empreendimentos que requerem licença e re-
novação de operação e análise de riaa, localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: oriximiná/Pa, Óbidos/Pa e Monte alegre/Pa
Período: 07/06 a 11/06/2021– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5911460/2 - aNa caroliNE cardoSo doS SaNToS - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente);
- 57219601/4 - ElMa SUElENE da SilVa oliVEira - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 657728
Portaria Nº 684/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tomé-açu/Pa
Período: 31/05 a 04/06/2021 – 04 e ½ - diárias
Servidores:
- 5147352/1 - SErGio aUGUSTo da MoTTa SoUZa - (Engenheiro agrô-
nomo)
- 5889986/2 - NElMa SaNToS aMoriM doS SaNToS - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57175253/1 - WElliNGToN PrESTES dE liMa NaSciMENTo - (Moto-
rista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658678

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Notificação 143006 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoÃo da crUZ caSTro coiMBra
ENd:raMal PriNciPal Balalaica, coMUNidadE BoM JESUS S/N - 
ZoNa rUral.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOÃO DA CRUZ CASTRO COIM-
BRA , CPF: 675.315.122-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1128/2020, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/19-07-00099/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,83 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Notificação 143008 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
fraNciSco GoMES doS SaNToS
ENd:Vila iriNoPoliS.
cEP: 68.327-220 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor FRANCISCO GOMES DOS SAN-
TOS , CPF: 797.083.662-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº35009/2020, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00604/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 5,17 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143014 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
carloS PErEira NoVaiS
ENd:acESSo ao TraV. KM 32 N, Br-230, aTM-B, MoNTE, aProXiMada-
MENTE 12 KM dE diSTÂNcia da Br - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor CARLOS PEREIRA NOVAIS , CPF: 
137.303.392-49, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1322/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00697/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 0,12 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142999 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
SalVador riBEiro diaS
ENd:ViciNal ii, SiTio BEla ViSTa-SalVador riBEiro diaS - ZoNa rU-
ral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor SALVADOR RIBEIRO DIAS , CPF: 
087.057.552-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 31536/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-03-00181 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 6,46 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143016 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
MaNoEl EZEQUiEl rEZENdE BarroS
ENd:coloNia GoiBal - VEra crUZ S/N.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor MaNoEl EZEQUiEl rEZENdE 
BARROS , CPF: 334.511.842-49, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1098/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-11-00332/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 2,02 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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Notificação 143023 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
faBricio PaNdolfE
ENd:rodoVia Pa 256, a 60 KM.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor FABRICIO PANDOLFE , CPF: 
559.198.982-91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1512/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00332/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 6,42 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143024 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EUGENio crUViNEl carValHo
ENd: rodoVia Br 163, KM 1121,9, MarGEM dirEiTa a 46,9 KM PEla 
ViciNal SaNTa JUlia.
cEP: 68.379-200 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor EUGENIO CRUVINEL CARVA-
LHO , CPF: 021.743.281-60, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 26682/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-05-00299/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,10 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143026 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
ValdiViNo lEiTE dE BESSa
ENd:ESTrada ViciNal MUradE, a 100 KM do PEriMETro UrBaNo dE 
TUcUMÃ - faZENda oUro VErdE - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor VALDIVINO LEITE DE BESSA , CPF: 
812.038.022-34, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 31054/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00316/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 12,41 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
– art. 225. da/do constituição federal de 1988. o autuado poderá apre-
sentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no prazo de 15 dias 
a contar da data de ciência da presente notificação, podendo produzir as 
provas que julgar necessárias em atendimento ao disposto no art. 140 da 
lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143028 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
claUdEMir alVES dE liMa
ENd: raMal do KM 64, coMUNidadE daS BarrEiriNHaS, S/N - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.658-000 - aUrora do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor CLAUDEMIR ALVES DE LIMA , CPF: 
673.853.112-53, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 32256/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00286/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 16,982435 hec-
tares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com 
infrigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Notificação 143029 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
rENaN TaVarES PiNHEiro SaMPaio
ENd: faZENda Boa ESPEraNÇa rEGiÃo da BalSa, arEa do coNTES-
Tado.
cEP: 68.513-899 - MaraBá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor RENAN TAVARES PINHEIRO SAM-
PAIO , CPF: 026.584.072-46, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30501/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00450/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 27,61 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 1430331 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
adÃo fErrEira liMa
ENd: Pa MaraVilHa, ViciNal 09 - ZoNa rUral
cEP: 68.500-000 - MaraBá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor ADÃO FERREIRA LIMA , CPF: 
388.601.711-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 33907/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00460/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,52 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143032 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
Edi SilVa SaNToS
ENd: Polo (caNaÃ) coMUNidadE (BoM JESUS) da BalalaiKa
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor EDI SILVA SANTOS , CPF: 
575.847.882-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 31035/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00420/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 8,99 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143033 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
fraNciSco XaViEr dE aZEVEdo
ENd: iGaraPÉ diSPENSa i - aSSUriNi
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor FRANCISCO XAVIER DE AZEVE-
DO , CPF: 100.491.859-34, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 31041/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-05-00413/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 7,11 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.



36  diário oficial Nº 34.596 Quinta-feira, 27 DE MAIO DE 2021

Notificação 143034 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ fErrEira riBEiro
ENd: iPa 256, Pa 140, Polo caNaÃ
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ FERREIRA RIBEIRO , CPF: 
791.673.572-53, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37705/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00417/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,50 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143035 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ alVES MENEZES filHo
ENd: raMal do carEca KM 26 GlEBa aSSUriNi - ZoNa rUral.
cEP: 68.371-000 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ ALVES MENEZES FILHO 
, CPF: 110.557.741-49, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35266/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00888/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,80 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143038 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ diaS da foNSEca
ENd: MarGEM dirEiTa da Br 163 KM 1185 a 115 KM dE fUNdo, árEa 
do iTErPa - ZoNa rUral.
cEP: 68.372-220 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ DIAS FONSECA , CPF: 
194.503.111-53, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1286/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01046/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,12 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143039 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
ValMir dE JESUS
ENd: a MarGEM dirEiTa do rio NoVo, a 35 KM da Vila caNoPUS.
cEP: 68.370-000 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor VALMIR DE JESUS , CPF: 
282.400.302-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 600/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00863/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 6,43 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Notificação 143040 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
UidaMarQUES rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSao coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSÃo Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 -ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor UIDAMARQUES RODRIGUES 
VAZ , CPF: 223.016.152-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 37058/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00727/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 3,59 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143044 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
aNa rUTiElE liMa crUZ
ENd: coloNia TErra SaGrada - ZoNa rUral.
cEP: 68.630-000 -iPiXUNa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor ANA RUTIELE LIMA CRUZ , CPF: 
070.301.743-80, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº2186/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00727/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 0,26 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143045 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
roSirENE coNcEiÇÃo dE SoUZa
ENd: SiTio áGUa liMPa - rod. Br 230 KM 48 Vic. 15 - ZoNa rUral.
cEP: 68.148-000 - BraSil NoVo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor ROSIRENE CONCEIÇÃO DE SOU-
Za , cPf: 035.737.502-57, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34998/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00713/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 22,14 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143046 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
Maria JoSÉ VicENTE da SilVa
ENd: rodoVia Pa - 150, ViciNal 43, KM 12, ViciNal SÃo raiMUNdo - 
ZoNa rUral.
cEP: 68.695-000 - TailaNdia - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora MARIA JOSÉ VICENTE DA SIL-
VA , CPF: 631.282.922-72, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30497/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-04-00162/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 3,08 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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Notificação 143048 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
XirlENE fErrEira dE BorBa
ENd: ViciNal do JaBa, a 53 KM Para a aGroVila caNoPUS, a 300 KM 
Para SÃo fÉliX do XiNGU.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora XIRLENE FERREIRA DE BOR-
BA , CPF: 784.087.412-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 32860/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00775/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 0,14 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143049 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
ilda SoUZa doS SaNToS
ENd: coMUNidadE PiTaNGa - rEGiÃo do caMiNaÚ - ZoNa rUral.
cEP: 68.130-000 - alMEriM - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora ILDA SOUZA DOS SANTOS , CPF: 
366.116.202-06, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 29307/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-08-00434/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 20,88 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143050 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
BEralUcia MoraES coSTa
ENd: coMUNidadE SiTio QUEiMado, SiTio BoM JESUS.
cEP: 68.450-000 - MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora BERALUCIA MORAES COS-
TA , CPF: 034.289.712-80, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35708/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00614/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 25,17 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143051 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
daiaNE SilVa doS SaNToS
ENd: rodoVia Pa 150, ViciNal 12, M/E do rio cairari, Vila EliM.
cEP: 68.450-000 - MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora DAIANE SILVA DOS SANTOS 
, CPF: 918.000.722-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35709/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00618/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 8,54 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143054 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
dioNEidE doS SaNToS BriTo
ENd: Balalaica/SEdE (coMUNidadE Vila BoM JESUS)
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora DIONEIDE DOS SANTOS BRI-

TO , CPF: 750.543.102-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 38144/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00672/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,01 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143056 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
aNa ZÉlia alVES dE alMEida SilVa
ENd: rUa da PraTa S/N - cENTro.
cEP: 68.385-000 - TUcUMÃ - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora ANA ZÉLIA ALVES DE ALMEI-
DA DA SILVA , CPF: 528.224.943-04, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 33912/2020, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-09-00586/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 13,33 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143097 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
UdSoN coElHo BaNdEira
ENd: rUa adEMar VicENTE fErrEira
cEP: 68.371-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor UDSON COELHO BANDEIRA , CPF: 
619.712.196-49, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2853/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00985/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 15,13hectares 
de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143098 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ WilliaNS da SilVa fErrEira
ENd: rEGiÃo dE PoNTaliNa, ESTrada caNoPUS À 180 KM Para SÃo 
fÉliX do XiNGU S/N.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ WILLIANS DA SILVA FER-
REIRA , CPF: 046.107.023-55, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2853/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00736/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 4,20 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143101 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ carloS rodriGUES liMa
ENd: ESTrada da criSTaliNa aProXiMadaMENTE 200 KM da Vila dE 
TáBUa - ZoNa rUral.
cEP: 68.398-000 - cUMarU do NorTE - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ CARLOS RODRIGUES 
LIMA , CPF: 867.083.921-00, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 987/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00405/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 3,50 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
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inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143105 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
aNToNio roGiNaldo dE SoUZa VidiNHo
ENd:Br -010 KM 81 coMUNidadE ParaiSo, S/N.
cEP: 68.650-000 -iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor ANTÔNIO ROGINALDO DE SOU-
ZA VIDINHO , CPF: 476.803.262-15, notificada de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1390/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00387/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 10,02 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 143106 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
GilVaNdro dE oliVEira SalES
ENd:coMUNidadE MaMia-raMal do PaXiUBa - ZoNa rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor GILVANDRO DE OLIVEIRA SA-
LES , CPF: 892.195.892-49, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 990/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00427/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 8,91 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 660623

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 718/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/520475 – UrE-SaN - SE-
MaS;
rESolVE-SE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 656/2021 GaB-SEMaS de 19/05/2021, 
publicada no doE Nº 34.592 do dia 24/05/2021, que concedeu diárias aos 
servidores citados na referida portaria.
Belém, 26 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 660475

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 2181/2019
NoME do iNfraTor: aNdErSoN SoUZa TEiXEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa 
SiMPlES no valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº aU-
T-3-S/19-01-00036, e considerando que houve comprovação do cumpri-
mento da penalidade (conforme pagamento dos daE’s 712089212406, 
712089280886, 712089281854, 712089323759, 712089323773), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 38346/2015
NoME do iNfraTor: a. ViEira doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual nº 
5.887/1995 e art. 66, do decreto federal nº 6.514/2008, em consonân-
cia com a resolução coNaMa nº 237/1997, art. 70, da lei federal nº 

9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 07097/2015/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
NotiFicaÇÃo 97093/coNJUr/2017
À
EdiNaldo d lUcENa - EPP
End: rod. Pa 256 KM 02, ProX ao TErMiNal rodoViário, Bairro: 
NoVa coNQUiSTa
cEP: 68.625-970 / ParaGoMiNaS-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 7299/2013, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração 2053/GEflor/2013, em face de EdNaldo d. lUcENa-EPP, em 
virtude do desrespeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 118 da lei 
Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 24.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo 
máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante 
o disposto nos artigos 115, 119, ii; 120, ii; 122, ii, da lei Estadual nº. 
5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ressalte-se que poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa im-
posta no prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta 
notificação, de acordo com o disposto nos artigos 3º, III e 4º do Decreto 
nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.

Protocolo: 660632

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 211 de 25 de maio de 2021
rESolVE:
art.1º - conceder a servidora deiliany lima de Souza oliveira, matrícu-
la nº. 57215529, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio am-
biente, lotada na diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de 
conservação-dGMUc, deste instituto, 14 (quatorze) dias de licença para 
tratamento de saúde, no período de 04/05 a 17/05/2021, conforme o cid: 
B34.2, Z29, de acordo com art.77, i e art. 81 da lei nº5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 660532

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso Nº 03/2021
ParTES: idEflor-Bio (cEdENTE) E a aSSociaÇÃo doS ProdUTorES 
rUraiS aliaNÇa do XiNGU – aPraX.
oBJETo: o presente Termo tem por objeto a cESSÃo dE USo de Equipa-
mentos necessários ao funcionamento de 01(um) Viveiro para Produção 
de Mudas, pertencentes ao idEflor-Bio, ora cEdENTE, em favor da cES-
SioNária, aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rUraiS aliaNÇa do XiNGU 
– Pa – aPraX.
rElaÇÃo dE EQUiPaMENToS: 01 (uma) caiXa d’áGUa, em material de 
fibra de vidro, com tampa, capacidade máxima de 5000l, com entrada 
(ladrão) de 2” e saída de 2”; 01 (uma) BoMBa cENTrÍfUGa BifáSica, 
com potência de 2.0cv, com vazão de 7.000l/hora, tensão de 110/220 
v. Sucção x recalque de 1.1/4 x 1. Pressão máxima de 44mca. altura de 
sucção 8mca, diâmetro do motor de 157 mm, rP idEflor-Bio Nº 2791 e 
fUNdEflor Nº 002; 01 (uma) MoToBoMBa cENTrÍfUGa de ½ cv, 220 v, 
motor elétrico iP – 00, com capa de proteção, proteção térmica e capacitor 
permanente, 02 polos, 60 Hz, sucção de 3/4”, rP idEflor-Bio Nº 2978 e 
fUNdEflor Nº 189.
dEMaiS oBriGaÇÕES da cESSioNária: constantes do Termo de cessão 
de uso nº 03/2021.
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
aSSiNaTUra: 20/05/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
idEflor-Bio
cEdENTE
roSElY alVES diaS
aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rUraiS aliaNÇa do XiNGU/Pa - aPraX.
cESSioNária

Protocolo: 660550
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 054/2020-seGUP/Pa
Processo nº 2019/570381
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 03/2020 - SEGUP/Pa
objeto: constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 106/2021-coNJUr
data de assinatura: 25 de Maio de 2021
Vigência: 10/06/2021 a 09/06/2022
contratada: dNc- draGaGEM , NaVal E ciVil EirEli
cNPJ/Mf: 26.211.457/0001-39
Endereço: Tv. do cruzeiro, nº 1.046, Galpão B, Bairro: cruzeiro, cEP: 
66.810-010, distrito de icoaraci, Belém/Pa
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 660747

diÁria
.

Portaria Nº 691/2021–saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 14 à 24.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:11(onze) de alimentação e 10(dez) de pousada
SErVidor(ES):SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, Mf: 
5701414-1
SGT PM oSValdo Baia da rocHa, Mf:5589908-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 660640

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

errata
.

errata de aviso de resultado de licitação, publicado no Diário Oficial 
do Estado Nº 34.595 do dia 26 de maio de 2021; onde se lê: Pregão Ele-
trônico nº 013/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/205609. Leia-se Pregão 
Eletrônico nº 013/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/354476

Protocolo: 660616

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 Pre-
gão Eletrônico nº 018/2021 – cPl/PMPa, PaE nº 2021/257607, que tem 
por objeto a permissão de uso não onerosa de espaço público, em caráter 
precário, para exploração comercial de um restaurante e uma lanchonete 
a serem instalados em TraillEr, food-TrUcK ou coNTÊiNEr na área 
anexa ao centro de formação e aperfeiçoamento de Praças, conforme con-
dições, 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 
apresentada pela empresa fEirÃo da doNa dE caSa lTda, inscrita 
sob o cNPJ nº 10.888.680/0003-47, pelos melhores lances de 1,15% de 
desconto para o item 1 (restaurante) e 0,52% de desconto para o item 2 
(lanchonete).
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, 26 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 660688

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 327/2021-sF/dF; Suprido, JoSÉ fraNKliN doS 
SaNToS ViEira, SUB TEN PM, Mf 33900041, do efetivo do(a) BMÚ; Prazo 
p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) 
dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE 
coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 660701

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 129/21/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: 01 a 08/06/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: 
SUB TEN PM reginaldo Martins de oliveira; cPf: 307.624.992-49; Valor: 
r$1.714,44. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 130/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: Sd 
PM Gabriel danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 131/21/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 derick Vanderson Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-49; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 132/21/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: caP 
PM Gabriela loureiro da cruz carvalho; cPf: 687.069.012-04; Valor: r$ 
1.186,90. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 134/21/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; Servidores: 
SGT PM rodolfo José Pereira amancio; cPf: 257.904.042-00; 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 135/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM adriano damasceno coelho; cPf: 763.327.802-15; Valor: r$ r$ 
857,20. cB PM danielle da Silva Henriques; cPf: 892.837.752-87; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 136/21/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; Servidores: 
Sd PM Elton Silva de Moraes; cPf: 005.946.732-08; 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 137/21/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 Nara Michele fontes de oliveira; cPf: 947.374.602-49; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 138/21/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; 
Servidores: cB PM Moises Gonçalves Pinheiro Junior; cPf: 864.921.102-
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 139/21/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 Edmilson Bittencourt Portal; cPf: 577.971.372-34; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Gimerson cesar dias de Souza; cPf: 936.438.452-00; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM cássio augusto Janaú da Silva; cPf: 886.001.062-
49; 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 140/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; 
Período: 02 a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada; Servidores: SGT PM fabio roger da Silva Pimentel; cPf: 
627.963.722-00; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Pétala Pereira de Souza; cPf: 
824.397.022-34; 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 141/21/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; Servidores: 
cB PM Wallace rosa leão; cPf: 863.073.202-49; 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 142/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
caP PM leonardo cunha alves da cunha; cPf: 621.917.302-30; Valor: 
r$1.450,70. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 143/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM rodrigo cristian ribeiro dias; cPf: 587.973.352-15; Valor: r$ 
1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 144/21/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; Servidores: 
Sd PM Sergio Henrique Guedes da Silva; cPf: 025.569.752-02; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 145/21/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; 
Servidores: Sd PM robson cleber da Silva Moraes; cPf: 008.639.952-
76; 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 146/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Paulo ronaldo Quadros loureiro; cPf: 375.600.502-04; Valor: r$ 
870,40. cB PM Mauro Jorge alves Júnior; cPf: 000.926.182-60; Valor: r$ 
857,20. cB PM Elielton Junior dos Santos Quaresma; cPf: 864.051.012-15; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 147/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Michele luzia da Silva lima Souza; cPf: 683.050.102-44; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM diego de lima duarte; cPf: 717.544.662-49; 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 148/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM dioney Jaques castro; cPf: 904.392.522-53; Valor: r$ 870,40. 
Sd PM Eder Nelson Trindade Barbosa; cPf: 002.307.692-50; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 149/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM fabricio Barros Monteiro; cPf: 998.507.292-87; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 150/21/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; 
Servidores: cB PM Manoel armando da Silva Neto; cPf: 005.811.922-14; 
Valor: r$ 1.266,00. Sd PM leonardo Silva de freitas; cPf: 013.525.602-08; 
Valor: r$ 1.266,00. Sd PM felipe Gomes dos Santos; cPf: 017.639.952-
67; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM orlando rennan rodrigues da Silva; cPf: 
020.915.902-23; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM cesar Henrique Silva Palheta; 
cPf: 009.484.022-96; 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 151/21/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 ivo Santana cardoso Junior; cPf: 909.286.792-68; 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 152/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Paulo Max lima Nascimento; cPf: 375.847.582-15; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Wagner Bastos e Silva; cPf: 016.128.572-48; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM orlando Pereira Machado Neto; cPf: 920.582.642-
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 153/21/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 fransuanne Silveira Nascimento; cPf: 685.871.982-20; 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 154/21/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 Paulo Henrique assunção da Silva; cPf: 927.298.432-72; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 155/21/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 rodrigo dias Bandeira; cPf: 901.529.302-30; 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 156/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-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 Wagner alves Pereira; cPf: 019.918.052-09; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 157/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Marcio antonio Gonçalves Meireles; cPf: 425.743.582-87; Valor: 
r$ 870,40; Sd PM alexandre chaves lobo; cPf: 025.423.252-35; Valor: r$ 
857,20; Sd PM Jeymeson Santos de Sousa; cPf: 952.451.382-04; Valor: 
r$ 857,20. Sd PM antonio Nil oliveira dos Santos; cPf: 927.182.482-20; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 158/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM adilson Tavares de aquino; cPf: 634.553.072-72; Valor: r$ 
1.582,60. SGT PM flávio lucas Menezes; cPf: 399.474.322-20; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM cristiano Santos damasceno; cPf: 449.063.662-
87; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Eder lima da Silva; cPf: 821.080.992-04; 
Valor: r$ 1.266,00. cB PM Sérgio Guilherme de campos corrêa Junior; 
cPf: 808.856.322-49; Valor: r$ 1.266,00. cB PM daniel Soares Silva; 
cPf: 005.571.913-94; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM luiz Marcelo Gonçalves 
Baltazar; cPf: 005.194.122-81; Valor: r$ 1.266,00 Sd PM arella cristhine 
cardoso Viana; cPf: 001.769.292-07; 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 159/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Samuel dos reis lopes; cPf: 363.807.762-49; Valor: r$ 870,40. 
cB PM Bergson Brasil dos Santos; cPf: 890.455.132-34; Valor: r$ 857,20. 
Sd PM ivan Matos de franca; cPf: 963.697.282-68; Valor: r$ 857,20. Sd 
PM Raquel Steffani Borges Gaia; CPF: 952.198.462-72; Valor: R$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 160/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN PM raimundo araujo da Silva Neto; cPf: 007.455.502-23; Valor: r$ 
1.160,50. cB PM Jovan Heiller de Miranda Santiago; cPf: 834.838.702-10; 
Valor: r$ 857,20. Sd PM Walter Jessy Barbosa Brandão; cPf: 893.308.462-
20; Valor: r$ 857,20. Sd PM Blendo ferreira corrêa; cPf: 010.106.092-03; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 161/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Edison Barbosa Braga; cPf: 608.560.922-15; Valor: 
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r$ 1.318,80. cB PM ryan Nunes de Souza; cPf: 981.883.212-49; Valor: 
r$ 1.266,00; cB PM alan carneiro Valente; cPf: 633.888.632-53; Valor: 
r$1.266,00. cB PM Jackson lima canavieira; cPf: 614.760.302-78; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Marcelo freitas dos Santos; cPf: 367.214.118-65; 
Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Jhonata fernandes das chagas da costa; cPf: 
921.057.502-49; Valor: r$ 1.266,00; Sd PM Mauricio Júnior Santana 
costa; cPf: 039.958.782-96; Valor: r$ 1.266,00; Sd PM Marcelo alberto 
rayol da Silva; cPf: 007.337.482-28; 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 162/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN PM lucas Nascimento de Siqueira; cPf: 930.859.902-91; Valor: r$ 
1.411,10. SGT PM Jefferson Sales Correa; CPF: 425.266.392-04; Valor: 
r$1.318,80. cB PM Marcos do Nascimento leal; cPf: 777.387.052-
72; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Mário antonio do amaral Sales; cPf: 
860.720.052-68; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Berklley ferreira de almeida 
Mota; cPf: 543.961.902-04; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM ronaldo Witor 
oliveira da Silva; cPf: 011.036.882-78; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM leila 
liani lopes da Silva; cPf: 946.041.002-25; 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 163/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM renivaldo dos Santos Barata; cPf: 286.795.202-68; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM robson alan da costa Guedes; cPf: 699.220.392-
49; Valor: r$ 1.266,00. cB PM débora cristhina oliveira andrade; cPf: 
912.283.102-97; Valor: r$ 1.266,00. cB PM felipe leon Miranda corrêa; 
cPf: 993.587.602-06; 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 164/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
MaJ PM rute andréa de Souza campos; cPf: 607.629.772-72; 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 165/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: icoaraci-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
Sd PM charleni Braga lima; cPf: 992.641.612-87; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 166/21/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 Valnise de assis reis; cPf: 941.059.442-15; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 167/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM Manoel Vicente da conceição figueiredo; cPf: 910.740.372-00; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Jorge leonardo Baité de carvalho; cPf: 841.949.102-
06; 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 168/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santa izabel do Pará-Pa; destino: colares-Pa; Período: 
02 a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; Servidores: cB PM fabrício Barbosa Santos; cPf: 830.826.032-
20; Valor: r$ 857,20. cB PM João rogerio rodrigues dos Santos; cPf: 
963.015.111-15; Valor: r$ 857,20. Sd PM Matheus de Souza Barbosa; 
cPf: 012.959.652-32; Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 169/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 
a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM Benilton Maia dos Santos; cPf: 680.239.522-34; Valor: 
r$ 870,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 170/21/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; Servidores: cB 
PM luiz fernando azulai Soares; cPf: 000.849.312-05; Valor: r$ 857,20. 
cB PM Theron raphael Zahluth ferreira; cPf: 946.257.782-04; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 171/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM alessandro alberto de Souza dias; cPf: 365.433.142-49; 
Valor: r$ 1.582,60. SGT PM Manoel de Nazareno carvalho Santos; cPf: 
463.186.582-20; Valor: r$ 1.318,80. cB PM livia rebouças ferreira 
de carvalho; cPf: 993.297.432-34; 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 172/21/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: Sd PM João de Jesus Silva; cPf: 029.816.145-17; Valor: r$ 
857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 173/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tomé-açu-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Mayco Santana Palheta; cPf: 748.372.222-34; Valor: 
r$ 857,20. cB PM José Marcelo araújo lima; cPf: 783.699.592-53; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 174/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
MaJ PM Waldemar Wallace figueirêdo das Neves; cPf: 444.738.852-
91; Valor: r$ 1.582,60. cB PM antonio lucivaldo Pereira de Brito; cPf: 
010.739.592-44; 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 175/21/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 Jaciane dias de Sá castelo Branco; cPf: 668.745.722-53; 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 176/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 
a 07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM durval ferreira Macêdo; cPf: 708.267.302-72; Valor: 
r$ 870,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 177/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM cristiane de Brito Mendes araujo; cPf: 703.868.892-87; Valor: r$ 
1.318,80. CB PM Thomaz Jefferson Santos dos Santos; CPF: 863.022.562-
91; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM luciano do rosario Moraes corrêa; cPf: 
014.079.812-93; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM rosinaldo dos Santos Vieira; 
cPf: 001.098.162-42; 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 178/21/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 anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; 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 179/21/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: Sd PM Elizama freires carneiro da Silva; cPf: 001.934.072-
99; 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 180/21/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 Silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; 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 181/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: TEN cEl PM Josimar leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; 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 182/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
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PM alessandra de Jesus Pereira Miranda; cPf: 782.147.692-72; 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 183/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM renil de araujo ferreira; cPf: 586.468.332-91; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Neyla freitas dos Santos; cPf: 817.759.462-15; Valor: 
r$ 1.266,00. Sd PM Nayani cardoso lima; cPf: 013.649.652-08; 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 184/21/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; 
Servidores: cB PM amanda Sâmela da Silva Gonçalves alencar; cPf: 
985.257.602-00; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Eldo Souza da costa; cPf: 
002.554.972-37; 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 185/21/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; Servidores: 
SGT PM carla Yukie ribeiro Motizuki; cPf: 920.192.422-49; Valor: r$ 
1.318,80. SGT PM diego de Paulo Machado da Silva; cPf: 991.178.272-
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 186/21/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; Servidores: 
cB PM Sidney Santos Brito; cPf: 583.038.712-34; 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 187/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
CB PM Jefferson Kelvin da Silva Gomes; CPF: 911.744.572-87; Valor: R$ 
1.266,00. Sd PM dimitry Jose franscisco; cPf: 064.362.574-70; 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 188/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM Elenice do Espirito Santo Miranda rosa; cPf: 821.869.012-34; Valor: 
r$ 1.266,00. Sd PM Magno Santa Brigida Sampaio; cPf: 008.121.662-
99; Valor: r$1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 189/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM adriano da Silva ribeiro; cPf: 771.151.632-00; Valor: r$ 
1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 190/21/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; Servidores: 
cB PM alexander Kyushima; cPf: 952.573.902-30; 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 191/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Giancarlo Mangabeira frazão; cPf: 587.513.862-91; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Jéssica Brasil Gonçalves Moreira; cPf: 977.584.422-
34; Valor: r$ 1.266,00. cB PM rômulo cezar do amaral Soares; cPf: 
740.747.412-53; 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 192/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM José Wanzeller da Silva Martins; cPf: 451.718.072-72; 
Valor: r$ 1.318,80. cB PM angélica Ketlin Soares leite oliveira; cPf: 
984.379.092-87; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 660447
Portaria Nº 854/21/di/dF – objetivo: Escolta de Preso; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Gurupá/Pa; destino: Belém/
Pa; Período: 21 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elias Nascimento Gonçalves; cPf: 

585.050.322-68; Valor: r$ 791,28. Sd PM Joelton oliveira Barros; cPf: 
988.601.602-78; Valor: r$ r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 855/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba/
Pa; destino: conceição do araguaia/Pa; Período: 14 a 15/05/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM Simplício de Sousa amorim; cPf: 443.614.242-68; Valor: r$ 
527,52. cB PM flavio cardoso ferreira; cPf: 634.032.932-20; Valor: r$ 
506,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 856/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Marabá/Pa; Período: 17 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de Pousada; Servidores: SGT PM livan do Nascimento 
lima; cPf: 252.012.802-00; Valor: r$ 791,28. cB PM francimar dos 
Santos Sousa; cPf: 655.912.592-00; Valor: r$ 759,60. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 857/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Goias/Pa; Período: 26 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação 02 de pousada e 02 indenizações de transporte; Servidor: 
MaJ PM Edson Melo de castro; cPf: 760.369.012-91; Valor: r$ 1.167,56. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 858/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua/
Pa; destino: Santo antônio do Tauá/Pa; Período: 31/05/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: MaJ PM fábio Souza campos; 
cPf: 634.741.742-15; Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 859/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do 
araguaia/Pa; destino: Belém/Pa; Período: 08 a 10/06/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM allan 
Thyago Santos Nascimento; cPf: 926.363.572-20; Valor: r$ 705,55. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 860/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém/Pa; 
destino: Belém/Pa; Período: 01 a 03/06/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Paulo Victor almeida 
Parente; cPf: 899.819.012-53; Valor: r$633,00. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 863/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Tucuruí/Pa; Período: 19 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM lucas Thomás Soares 
ferreira Nobre; cPf: 022.486.002-08; Valor: r$506,40. Sd PM felipe 
Matheus Soares ferreira Nobre ; cPf: 013.315.202-23; Valor: r$506,40. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 887/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 25 a 28/05/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
caP PM diego Santos Wanzeller; cPf: 797.758.102-72; Valor: r$ 870,42. 
cB PM Emerson Sidney Pinto leão; cPf: 002.353.582-23; Valor: r$ 
759,60. cB PM cristiano Mateus de oliveira; cPf: 960.601.152-68; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM Paulo felipe Pereira de Souza; cPf: 010.980.332-99; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 888/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 25 
a 31/05/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: 
TEN PM fabiano ferreira Vaz; cPf: 811.757.282-68; Valor: r$ 846,66. 
cB PM luís augusto Valente da cunha; cPf: 012.689.652-60; Valor: r$ 
759,60. cB PM Nivaldo Silva dos Santos; cPf: 700.510.892-20; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 889/21/di/dF – objetivo: curso; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 05 a 20/06/2021; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação, 15 de pousada e 15 de indenizações de 
transporte; Servidor: caP PM Geysa Matos correa; cPf: 749.677.542-87; 
Valor: r$ 7.965,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 890/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 25/05/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: TEN PM Nelson 
roberto do carmo carrera; cPf: 733.623.602-20; Valor: r$ 116,05. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 891/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 24 a 
26/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidor: SGT PM claudio romano da Silva; cPf: 303.121.912-00; Valor: 
r$ 395,64. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 660444
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oUtras MatÉrias
.

PriMeiro terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica 
Nº 009/2019- PMPa/PreFeitUra de caMetÁ. oBJETo: “Prorroga-
ção do prazo de vigência em 12 (doze) meses do acordo de cooperação nº 
009/2019, a contar do dia 11 de junho de 2021 e alteração da cláUSUla 
TErcEira-daS oBriGaÇÕES doS ParTÍciPES-do acordo de cooperação 
de nº 009/2019.” assinatura: 25/05/2021. ParTES: PMPa-cEl QoPM JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior-cmt Geral; PrEfEiTUra do MUNicÍPio 
dE caMETá/Pa-VicTor corrEa caSSiaNo-Prefeito.

Protocolo: 660808
PriMeiro terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica 
Nº 008/2019- PMPa/PreFeitUra de LiMoeiro do aJUrÚ. oBJE-
To: “Prorrogação do prazo de vigência em 12 (doze) meses do acordo de 
cooperação nº 008/2019, a contar do dia 11 de junho de 2021 e alterar a 
cláUSUla TErcEira-daS oBriGaÇÕES doS ParTÍciPES-do acordo de 
cooperação de nº 008/2019.” assinatura: 25/05/2021. ParTES: PMPa-
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior-cmt Geral da PMPa; 
PrEfEiTUra do MUNicÍPio dE liMoEiro do aJUrÚ/Pa-alcidES aBrEU 
Barra-Prefeito.

Protocolo: 660819

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 010/2021-adM FiN/Pa.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da Dispensa de Licitação 
n° 002/2021 – faSPM/cPl e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
O 2º SGT QPMP RG 24423 SIDNEY DA SILVA GUERREIRO, como fiscal ti-
tular e o 2º SGT QPMP rG 27715 odENi JoSÉ doS SaNToS loPES, como 
fiscal substituto.
coNTraTo: N° 032/2021.
coNTraTada: frP MáQUiNaS E EMPrEENdiMENToS lTda, cNPJ: 
37.532.344/0001-51
oriUNdo do ProcESSo: N° 008/2021-faSPM – PrEGÃo ElETroNico N° 
002/2021-cPl/faSPM.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.587, de 18 de maio de 2021.
oBJETo: aquisição de veículo van utilitário.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2021.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 660751
Portaria N° 008/2021-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da dispensa de licitação 
n° 002/2021 – faSPM/cPl e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
o TEN cEl QoPM rG 21188 EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS, como 
fiscal titular e o 2º SGT QPMP RG 28254 ALONSO CASTILHO MUSSIO, 
como fiscal substituto.
coNTraTo: N° 031/2021.
coNTraTada: EQUiliBriUM WEB SErViÇoS dE iNforMáTica lTda, 
cNPJ: 07.178.322/0001-74
oriUNdo do ProcESSo: N° 006/2021-faSPM – PrEGÃo ElETroNico N° 
001/2021-cPl/faSPM.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.592, de 24 de maio de 2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços terceirizados com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades 
operacionais e administrativas.

art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2021.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 660735
Portaria N° 009/2021-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da Dispensa de Licitação 
n° 002/2021 – faSPM/cPl e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
O TEN QOSPM RG 40886 CHRISTIAN MIRANDA RIBEIRO, como fiscal titular 
e a CB QPMP RG 35187, como fiscal substituto.
coNTraTo: N° 033/2021.
coNTraTada: aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS, cNPJ: 
04.558.234/0001-00
oriUNdo do ProcESSo: N° 006/2021-faSPM – PrEGÃo ElETroNico N° 
001/2021-cPl/faSPM.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.590, de 21 de maio de 2021.
oBJETo: contratação de serviços de farmacêutico.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2021.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 660745

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 011/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar os militares 2º SGT PM rG 19893 MaX roBErTo SilVa 
dE SoUZa, como fiscal Titular e cB PM rG 32440 EriKa cilENE BriTo 
MoUra, como fiscal interina do contrato administrativo nº 001/2018 – 
fUNSaU, celebrado com a Empresa ParVi locadora lTda.
art. 2º NoMEar o militar 3° SGT PM rG 28525 EMariValdo do roSário 
dE araÚJo, como fiscal Titular do contrato administrativo nº 001/2018 – 
fUNSaU, celebrado com a Empresa ParVi locadora lTda.
art. 3º NoMEar o militar 2° SGT BM rG 2143743 JoSÉ carloS PErEira 
BarBoSa, como fiscal interino do contrato administrativo nº 001/2018 – 
fUNSaU, celebrado com a Empresa ParVi locadora lTda.
art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 27 de maio de 2021.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235 – diretor do 
fUNSaU

Protocolo: 660420

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 071/iN/coNtratos de 26 de Maio de 2021.
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4° e 10° da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o SUB TEN BM Márcio alBErTo carValHo da SilVa, 
Mf: 5398134/1, como fiscal do contrato nº 048/2021, celebrado com a em-
presa G7 coMÉrcio dE aliMENToS EirElli, cNPJ nº 32.256.392/0001-
40, cujo objeto é objeto é a aquisição de 7.346 (sete mil, trezentos e 
quarenta e seis) kits de assistência humanitária (cestas básicas), para as 
ações de resposta em situação de emergência e/ou calamidades públicas., 
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para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da 
lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013.
art. 2º. designar o 3° SGT BM iGor dE liMa BaTiSTa, Mf: 54185324/1, 
como fiscal Suplente do referido instrumento contratual, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a,70-B, 70-c e 71 da lei estadual n° 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a 
diretoria de apoio logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade 
nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 660694
Portaria Nº 072/iN/coNtratos de 26 de Maio de 2021.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4° e 10° da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o SUB TEN BM Márcio alBErTo carValHo da SilVa, 
Mf: 5398134/1, como fiscal do contrato nº 049/2021, celebrado com a em-
presa G7 coMÉrcio dE aliMENToS EirElli, cNPJ nº 32.256.392/0001-
40, cujo objeto é objeto é a aquisição de 4.663 (quatro mil,seiscentos e 
sessenta e três) kits de assistência humanitária (cestas básicas), para as 
ações de resposta em situação de emergência e/ou calamidades públicas.
, para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da 
lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013.
art. 2º. designar o 3° SGT BM iGor dE liMa BaTiSTa, Mf: 54185324/1, 
como fiscal Suplente do referido instrumento contratual, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a,70-B, 70-c e 71 da lei estadual n° 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a 
diretoria de apoio logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade 
nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 660695

coNtrato
.

coNtrato Nº: 048/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto:  aquisição de 7.346 (sete mil, trezentos e quarenta e seis) kits de 
assistência humanitária (cestas básicas), para as ações de resposta em 
situação de emergência e/ou calamidades públicas.
Valor Total: r$ 1.921.860,52 (um milhão, novecentos e vinte um mil, oito-
centos reais e cinquenta e dois centavos).
data da assinatura: 26/05/2021
Vigência: 26/05/2021 até 26/05/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0301000000
contratada: G7  coMÉrcio  dE  aliMENToS  EirEli, cNPJ: 
32.256.392/0001-40
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 660706
coNtrato Nº: 049/2021

EXErcÍcio: 2021
objeto:  aquisição de 4.663 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três) kits 
de assistência humanitária (cestas básicas), para as ações de resposta em 
situação de emergência e/ou calamidades públicas.

Valor Total: r$ 1.219.934,06 (um milhão, duzentos e dezenove mil, nove-
centos e trinta e quatro reais e seis centavos).
data da assinatura: 26/05/2021
Vigência: 26/05/2021 até 26/05/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0301000000
contratada: G7  coMÉrcio  dE  aliMENToS  EirEli, cNPJ: 
32.256.392/0001-40
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 660709

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato:  195/2020
data da assinatura: 26/05/2021
objeto: aditivo de 25% sobre os itens do contrato 195/2020, referente 
a aquisição de material de higiene e limpeza, alterando o valor global de 
r$ 50.648,00 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais) para r$ 
63.310,00 (sessenta e três mil, trezentos e dez reais), conforme a descri-
ção dos itens a seguir:
Saco para lixo em plástico 100l (800 unidades)
Saco para lixo em plástico 200l (800 unidades)
Saco para lixo em plástico 50l (500 unidades)
Pano para limpeza de chão tipo saco (1000 unidades)
Papel higiênico. folha simples, 300m (250 unidades)
Papel toalha c/2 dobras - 23 x 23 cm (540 unidades)
c.funcional: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0101000000
Unidade Gestora: 310101
contratada: irmãos anjos lTda, cNPJ: 01.552.709/0001-62
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 660622
termo aditivo: 01
contrato:  194/2020
data da assinatura: 26/05/2021
objeto: aditivo de 25% sobre os itens do contrato 194/2020, referente 
a aquisição de material de higiene e limpeza, alterando o valor global de 
r$ 38.777,00 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais) para r$ 
48.471,00 (quarenta  oito, quatrocentos e setenta e um reais), conforme a 
descrição dos itens a seguir:
desorizador de ar aerosol 360 Ml (700 unidades)
inseticida aerosol 300 Ml (500 unidades)
limpa Vidro líquido 500 Ml (300 unidades)
ácido Soda cáustica em pó 300 Ml (225 unidades)
Pedra para Sanitário desodorizador cx com 2 Und (500 unidades)
c.funcional: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0101000000
Unidade Gestora: 310101
contratada: BN de Jesus Eireli, cNPJ: 32.403.914/0001-90
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 660620

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 034/sF/dF, de 17 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 nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao MaJor QoBM daNilo ro-
driGUES SilVa, cPf:826.273.712-15, Mf:57175166-1, no valor de 
r$8.000,00 (oito mil reais), que correrá a conta do Estado com a seguinte 
classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (consumo)
r$ 4.000,00 – (despesas eventuais)
(quatro mil reais)
Elemento de despesa: 339036 (serviço de pessoa física)
r$ 4.000,00 – (despesas eventuais)
(quatro mil reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
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art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Portaria Nº 035/sF/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 nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos a MaJor QoBM GirlENE da 
SilVa MElo BriTo, cPf:517.852.772-00, Mf:5833515-1, no valor de 
r$2.000,00 (dois mil reais), que correrá a conta do Estado com a seguinte 
classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (consumo)
r$ 2.000,00 – (despesas eventuais)
(dois mil reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Portaria Nº 036/sF/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 nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao 3º SarGENTo BM JoSÉ HUM-
BErTo raMoS corrÊa, cPf:565.169.752-72, Mf:5607302-1, no valor de 
r$4.000,00 (quatro mil reais), que correrá a conta do Estado com a se-
guinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (consumo)
r$ 4.000,00 – (despesas eventuais)
(quatro mil reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 660417

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 077/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: TEN QoaBM WaldEMar cHaGaS 
dE SoUZa, SGT QBM roBErTo carloS PaMPloNa doS SaNToS, SGT 
QBM lEMUEl Moacir PaZ da SilVa, SGT QBM roBErTo carloS Barro-
So, cB QBM PaUlo roBErTo da coSTa daMaScENo E cB QBM GEZiEl 
rEiS da SilVa 05 (cinco) diárias de alimentação para cada, perfazendo 

um valor total de r$ 3.949,75 (TrÊS Mil, NoVEcENToS E QUarENTa E 
NoVE rEaiS E SETENTa E ciNco cENTaVoS), por terem seguido viagem 
de Salvaterra-Pa para o município de Soure-Pa, na região de integração 
do Marajó e com diárias do grupo B, nos períodos de 22 a 26 de maio e 
28 de maio a 01 de junho 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: 660564

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar Nº 007/2021
Portaria Nº 029/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 26 de maio 
de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro de 2000 
e suas alterações; coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 123/2021 
GaB/cPc/UGrSP quanto à suposta falta funcional por parte de servidor 
lotado no Núcleo avançado de Tucurí.coNSidEraNdo que é dever deste 
setor correicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 
199 da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994. rESolVE: art. 1º. iNSTaUrar 
a apuração Preliminar nº. 007/2021, para apurar os fatos constantes no 
processo e-protocolo 2021/566936 relatando supostas irregularidades, 
bem como o que emergir no decorrer das apurações com envio do relatório 
final a autoridade julgadora. Art. 2º – DESIGNAR o Perito Criminal Sylvio 
cezar cardoso de castro leão, matrícula funcional 54188034/1, para 
presidir a apuração Preliminar nº. 007/2021. art. 3º – fixar para conclusão 
dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação por 
igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, 
para garantir o esclarecimento dos fatos; art. 4º – Esta Portaria entrará 
em vigor, na data da publicação. registra-se, Publica-se e cumpra-se. 
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 660772
ProrroGaÇÃo da siNdicÂNcia disciPLiNar N.º 002/2021

Portaria N.º 028/2021 – correGedoria do cPc “rc”, de 26 
de maio de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo: o Memorando 004/2021 
Sindicância disciplinar n.º 003/2021, de solicitação de prorrogação 
de prazo, elaborado pelo presidente do processo. rESolVE: art. 1º.: 
ProrroGar: a Sindicância disciplinar n.º 003/2021, instaurado pela 
PorTaria Nº 020/2021 – corrEGEdoria cPc “rc”, de 26 de abril de 
2021, publicada no doE nº. 34.564 de 27 de abril de 2021, por mais 30 
(trinta) dias, a contar da publicação; registre-se, Publique-se e cumpra-
se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora do cPc 
“rc”.

Protocolo: 660612

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 1547/2021-dG/cGP, de 26/05/2021.
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 957/2021-dG/cGP que designou a servidora a servi-
dora lorENa lETÍcia rEiS BaraTa, assessora, para responder pela co-
ordenadoria de documentação e informação, da diretoria administrativa e 
financeira deste departamento, até ulterior deliberação, cumulativamente 
com a função que exerce.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 27/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660541

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1546/2021-daF/cGP, de 26/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 09, no Processo 
2019/393031, reconhecendo que o direito da servidora à concessão da 
licença Prêmio,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EliZaBETH Maria caMPoS rEÇa, Técnica, matrí-
cula 3266710/1, 90 (noventa) dias de licença Prêmio, no período de 24/05 
a 21/08/2021, referentes aos triênios 2005/2008 (30 dias) e 2008/2011 
(60 dias), de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/05/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 660534

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 036/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e SEcrETaria MUNiciPal dE cooPEraÇÃo Para 
aSSUNToS dE TrÂNSiTo E SEGUraNÇa PÚBlica do MUNicÍPio dE Vi-
Gia dE NaZarÉ, inscrita no cNPJ nº 05.351.606/0001-95.
oBJETo do coNVÊNio: o dEMUTraN delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 25/05/2021 Término: 24/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 25/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 660656
eXtrato do coNVÊNio

NÚMEro do coNVÊNio: Nº 31/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE 
aBaETETUBa - dEMUTraN, inscrito no cNPJ n° 05.105.127/0001-38.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 25/05/2021 Término: 24/05/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 25/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 660646
eXtrato do coNVÊNio

NÚMEro do coNVÊNio: Nº 013/2020
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e o  dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂN-
SiTo E TráfEGo do MUNicÍPio dE rEdENÇÃo/Pa, inscrito no cNPJ nº 
04.144.168/0001-21
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgão do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o conseqüente repasse financeiro 
entre o dETraN/Pa e o  dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo E Trá-
fEGo do MUNicÍPio dE rEdENÇÃo/Pa.
ViGÊNcia: início: 25/05/2021 Término: 24/05/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 25/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 660647
eXtrato do coNVÊNio

NÚMEro do coNVÊNio: Nº 37/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a dirEToria MUNiciPal dE TrÂNSiTo - dirE-
TraN , inscrita no cNPJ nº 01.611.666/0001-49
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia início: 25/05/2021 Término: 24/05/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 25/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 660665
Portaria N° 1557/2021-dG/daF/detraN/Pa, 

de 07/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, e 
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 1270/2021-dG/cGP, que designou 
os servidores Marcos antônio rêgo e Silva, matrícula: 5951861/1; 

Sílvia corrêa Martins, matrícula: 57197142/1; cleyton de farias caldas, 
matrícula: 57176477/1, para procederem à análise dos processos de 
pagamento de documento de arrecadação Estadual – daE, realizado após 
a data de vencimento.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1558/2021-daF/cGP, de 26/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas, e,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 889/2021-daf/cGP que concedeu 
a servidora MariZÂNGEla BiTTENcoUrT, agente de fiscalização de 
Trânsito, matrícula 57201741/1, lotada na cirETraN “a” de Tucuruí, 90 
(noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 15/02 
a 15/05/2021, conforme laudo Médico nº 1541/2021 de 19/02/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1559/2021-daF/cGP, de 26/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 1541/2021 de 19/02/2021, 
protocolado sob o nº 2021/249073,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora MariZÂNGEla BiTTENcoUrT, agente de 
fiscalização de Trânsito, matrícula 57201741/1, lotada na cirETraN “a” 
de Tucuruí, 90 (noventa) dias de licença assistência, no período de 15/02 
a 15/05/2021, conforme laudo Médico nº 1541/2021 de 19/02/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/02/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 660872

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0559/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 25 de Maio de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei 
Estadual nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
do Estado do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração 
de Processo administrativo disciplinar nº 5920/2021-cGP/SEaP, 
objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional do servidor 
E.l.V.o. (Mat.: nº 57199944), lotado no Presídio Estadual Metropolitano i 
– PEM i, acerca de suposta agressão física a presos custodiados na Unidade 
Prisional e omissão às solicitações da corregedoria Geral Penitenciária. 
desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres 
funcionais por parte do servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, 
recai em tese, tal conduta amolda-se aos art. 177, iV, Vi, iX, “b”, c/c 
art. 178, XiV, art. 190, XiX, todos da lei nº 5.810/1994-rJU, bem como, 
por inobservância ao disposto no Memo nº 327/2020-cGP/SEaP; art. 2º – 
constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, assistente administrativo - membro, e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo, membro; art. 3º – deliberar 
que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se 
reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução 
do feito. art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído 
no artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma 
apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar 
à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos 
funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. art. 6º - 
Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos termos 
da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660615
Portaria Nº 0553/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
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administrativa investigativa nº 5914/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
suposta irregularidade administrativa ocorrida no interior do centro de re-
cuperação regional de Paragominas - crPPa, conforme ofício interno n° 
14/2021-dirEÇÃo/crrPa/SEaP, datado de 28.01.2021; art. 2 º - desig-
nar Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, para conduzir 
a investigação. art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente 
relatório conclusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660609
Portaria Nº 0556/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 5917/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
suposta irregularidade administrativa ocorrida no centro de recuperação 
Masculina de Marabá – crMM, conforme ofício interno nº 119/2021-coPE/
SEaP, de 02.02.2021; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, 
assistente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - determi-
nar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da 
investigação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660610
Portaria Nº 0558/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 5919/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
o sumiço de um aparelho celular marca Samsung, modelo a20S, cor ver-
melho, do guarda objetos da portaria do centro de recuperação Peniten-
ciário do Pará iii – crPP iii, conforme ofício interno nº 0181/2021-crPP 
iii/SEaP, de 08.02.2021; art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa 
frEiTaS, assistente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - 
determinar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao 
final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660611
Portaria Nº 0555/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindi-
cância administrativa investigativa nº 5916/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar suposta irregularidade administrativa ocorrida na cadeia Pública 
de redenção - cPr, conforme ofício interno nº 105/2021-crr, datado de 
15.02.2021; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente 
administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - determinar à autori-
dade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660605
Portaria Nº 0554/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 5915/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
suposta irregularidade administrativa ocorrida na cadeia Pública de re-
denção - cPr, relacionada à saída externa de PPl sem escolta, conforme 
comunicado datado de 17.05.2021; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS 
dE BriTo, assistente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º 
- determinar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao 
final da investigação. DÊ-SE CIÊNCia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660607
Portaria Nº 0552/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 

5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 5913/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
a denúncia de assédio sexual envolvendo servidores lotados no centro de 
recuperação regional de Salinópolis – crrSal, conforme ofício interno 
nº 030/2021-crrSal/SEaP, de 22.01.2021. art. 2 º - designar rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assessor, para conduzir a investigação. art. 
3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo 
ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660603
Portaria Nº 0551/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 5912/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
a suposta agressão física ao PPl ariSSoN Sá PEdroSo (infopen 208026), 
custodiado na central de Triagem Masculina de Santarém – cTMS, ocorrida 
no dia 25.02.2021, art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, corregedor do interior, para conduzir a investigação. art. 3º - determi-
nar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da 
investigação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660598
Portaria Nº 554/2021 de 26/05/2021.

Suprido: WallacE PErEira da SilVa Matrícula: 57229694 cargo: di-
rETor Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão 
da ordem Bancária. Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o 
termino da aplicação. Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

97.82.83 0101000000 33.90.30 r$ 5.040,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 660516

Portaria Nº 0537/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 24 de Maio de 2021.

CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defi-
nido como norteador da atividade administrativa; coNSidEraNdo a ne-
cessidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da corregedo-
ria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; rE-
SolVE: art. 1º - SUBSTiTUir o Presidente ViTor raMoS EdUardo pelo 
servidor rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assessor; na comissão 
das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 5537, 5627 e 5713/2020-
cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 660593

adMissÃo de serVidor
.

Contratar, em caráter emergencial, autorizado através do processo 
nº 2020/1015352 de 01 de dezembro de 2020, conforme disposto no 
parágrafo único do art. 5º, inciso i do art. 1º da lei complementar Esta-
dual nº 07/1991, com alterações constantes na lei complementar nº 077, 
de 28 de dezembro de 2011.

ato: Portaria Nº536/2021-GaB/sUsiPe
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTracÃo PENiTENciária.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
data de admissão: 24/05/2021 Término Vínculo: 23/05/2022
Nome do Servidor: BETHaNia MoraES da PoNTE
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 25/05/2021 Término Vínculo: 24/05/2022
Nome do Servidor: aNdrÉia alVES dE araÚJo dE lEMoS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária.

Protocolo: 660450

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 533/2021 - GaB/seaP  
BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.

Nome: lUcia aNToNia SoarES BElEM, Matrícula nº 5860474/2; cargo: 
Téc. em Enfermagem. Período aquisitivo: 2015/2018 Período de Gozo: 
01/06/2021 a 30/06/2021.

Protocolo: 660653
Portaria Nº 532/2021 - GaB/seaP  

BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.
Nome: EValdo MENEZES da SilVa, Matrícula nº 5431034/2; cargo: Téc. 
em Gestão Penitenciária - Sociologia. Período aquisitivo: 2012/2015 Perío-
do de Gozo: 01/06/2021 a 30/06/2021.

Protocolo: 660657
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Portaria Nº 531/2021 - GaB/seaP  
BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.

Nome: criSTiNa TriNdadE SarMENTo, Matrícula nº 57198983/1; cargo: 
Téc. em Gestão Penitenciária – Psicologia. Período aquisitivo: 2014/2017 
Período de Gozo: 01/06/2021 a 30/06/2021.

Protocolo: 660660
Portaria Nº 529/2021 - GaB/seaP  

BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.
Nome: dalVa E SilVa MarTiNS, Matrícula nº 5431034/2; cargo: Téc. em 
Gestão Penitenciária - Enfermagem. Período aquisitivo: 2014/2017 Período 
de Gozo: 01/06/2021 a 30/06/2021.

Protocolo: 660666
Portaria Nº 530/2021 - GaB/seaP  

BeLÉM/Pa, 24 de Maio de 2021.
Nome: EMaNUEl BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 57213712/2; cargo: 
agente Penitenciário. Período aquisitivo: 2015/2018 Período de Gozo: 
03/06/2021 a 01/08/2021.

Protocolo: 660663

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 836/2021 – dGP.seaP  

BeLÉM/Pa, 26 de Maio de 2021.
Nome: laiS aMaral GalUcio, Matrícula nº 5952613/1; cargo: Téc. em 
Gestão Penitenciária – Serviço Social.
assunto: licença Maternidade. Período: 14/05/2021 a 09/11/2021 (180) 
dias.

Protocolo: 660510

desiGNar serVidor

Portaria N°468/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.

dESiGNar o servidor NElSoN BaSToS doS SaNToS, matrícula funcional 
n° 57203983, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP , com lotação no centro de recuperação regional de 
Mosqueiro - crrMo , no período de 03/05/2021 a 01/06/2021 , em substi-
tuição ao titular Jonas Quaresma Pinheiro , matrícula funcional n° 5879701 
, que esteve em gozo de férias regulamentares
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660717
Portaria N°476/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
dESiGNar a servidora alYNE dE oliVEira SoUSa , matrícula funcional 
n° 5952350 , para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP , com lotação 
no centro de reeducação feminino de Marabá - crfM , no período de 
03/05/2021 a 01/06/2021 , em substituição à titular adriana Moraes da 
Silva , matrícula funcional n° 5952308 , que está em gozo de férias regu-
lamentares.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660718
Portaria N°503/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
dESiGNar o servidor JoSE do carMo doS SaNToS GoNÇalVES, matrí-
cula funcional n°5950271, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciára - GSEP, com lotação no Semiaberto do complexo 
Penitenciário de Marabá, a contar de 26 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660748
Portaria N°502/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
dESiGNar a servidora PaTricia coElHo MESQUiTa, matrícula funcional 
n° 5952426, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação 
no centro de Progressão Penitenciária de Belém - cPPB, em substituição à 
servidora Perla cristina ferreira lisboa, matrícula funcional n° 54196833, 
em virtude de transferência para outra Unidade Penitenciária, a contar de 
12/04/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660743
Portaria N°504/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
dESiGNar o servidor GlaUBEr fErNaNdo Maia doMiNGUES, matrícula 
funcional n° 5923293, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central integrada de Monito-
ração Eletrônica - ciME, em substituição ao servidor leandro de oliveira 
Souza, matrícula funcional n° 80015498, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penitenciária, a contar de 05/05/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660750
Portaria N°506/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
dESiGNar a servidora aNara TaiNa dE JESUS liMa, matrícula funcional 
n° 5953978, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação na central integrada de Monitoração 

Eletrônica - ciME, em substituição ao servidor Manoel Quertom alves da 
Silva, matrícula funcional n° 5953893, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penitenciária, a contar de 03/05/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660759
Portaria N°508/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
dESiGNar o servidor JoSiNEi caSTro do NaSciMENTo, matrícula fun-
cional n° 57205749, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem da cidade 
Nova - cTcN, em substituição ao servidor Sandro Murilo chagas de oli-
veira, matrícula funcional n° 5902922, em virtude de encerramento de 
contrato, a contar de 09/05/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660766
Portaria Nº 523/2021- GaB/seaP

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, JarBaS VaScoN-
cEloS do carMo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
disposto no § 4º do art. 51 da lei federal nº 8.666/93 e em obediências às 
diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º. designar, nos termos da lei nº 8.666/93, os servidores abaixo 
relacionados para comporem a comissão Permanente de licitação:
1. Juliana Silva Paiva - Presidente da comissão Permanente de licitação.
2. Gabriel da Silva Gonçalves do Espírito Santo – Membro
iii. Silvana Soares Belém – Membro
1. Sara cristina alves de castro – Suplente.
art. 2º ao suplente da comissão Permanente de licitação da SEaP/Pa com-
pete substituir os membros em todas as suas atribuições, mediante convo-
cação da Presidente da comissão Permanente de licitação.
art. 3º a Presidente será substituída em seus impedimentos e afastamen-
tos legais por um dos membros, devendo a informação da substituição ficar 
anexa aos autos do processo licitatório.
art. 4º ficam revogadas as Portarias n° 253/2020-GaB/SEaP e 612/2020-
GaB/SEaP e demais disposições em contrário.
art. 5º. os efeitos desta portaria são ininterruptos pelo período de 1 (um) 
ano, à contar da data da sua publicação.
Belém/Pa, 26 de Maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 660795

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata da Publicação do contrato administrativo nº. 096/2021 no 
doE nº. 34.592 de 24/05/2021 sob o nº de Protocolo 658946. onde se lê: 
Programa de Trabalho: 97.101.03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 
339030 Leia-se: Programa de Trabalho: 97.101.03.421.1502.8283, Natu-
reza da despesa: 339039

Protocolo: 660519

terMo aditiVo a coNtrato
.

Portaria Nº 483/2021 – 333713 - cr M de Vitoria 
do XiNGU.

objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para comarca de 
Tucuruí.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ViToria do XiNGU.
destino: SaNTa iZaBEl.
Servidor. Matricula – 6403359 adriaNa da SilVa, agente Prisional; Ma-
tricula 5954198 GElSoN arÃo GoNÇalVES dE oliVEira Policia Penal; 
Matricula 54191125 fraNciSco Marcilio dE SoUZa liMa SalES agente 
Prisional; Matricula 5954383 faBio SaNToS da SilVa Policia Penal
Período. 27 a 29/03/2021 - 02 1/2 - diária (S) (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 660492

diÁria
.

Portaria Nº 483/2021 – 333713 - cr M de Vitoria 
do XiNGU.

objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para comarca de 
Tucuruí.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ViToria do XiNGU.
destino: SaNTa iZaBEl.
Servidor. Matricula – 6403359 adriaNa da SilVa, agente Prisional; Ma-
tricula 5954198 GElSoN arÃo GoNÇalVES dE oliVEira Policia Penal; 
Matricula 54191125 fraNciSco Marcilio dE SoUZa liMa SalES agente 
Prisional; Matricula 5954383 faBio SaNToS da SilVa Policia Penal
Período. 27 a 29/03/2021 - 02 1/2 - diária (S) (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 660469
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N°507/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.

EXclUir da PorTaria N°578/2020- GaB/SEaP/Pa de 07/07/2020, pu-
blicada no doE n° 34.281 de 15/07/2020, SaNdro MUrilo cHaGaS dE 
OLIVEIRA, matrícula 5902922, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem da cidade 
Nova - cTcN, em virtude de encerramento de contrato, a contar de 05 de 
maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660763
Portaria N°505/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N°879/2020- GaB/SEaP/Pa de 05/10/2020, pu-
blicada no doE n° 34.368 de 09/10/2020, MaNoEl QUErToM alVES da 
SILVA, matrícula 5953893, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação na central integrada de Monitoração 
Eletrônica - ciME, em virtude de transferência para outra Unidade Peniten-
ciária, a contar de 28 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660756
Portaria N°486/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N°317/2021- dGP/GaB/SEaP/Pa de 25/03/2021, 
publicada no doE n° 34.534 de 26/03/2021, UaNdErSoN alEXaNdrE da 
SILVA, matrícula 5952658, da Função Gratificada de Supervisor de Servi-
ços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lo-
tação na colônia Penal agrícola de Santa izabel do Pará - cPaSi, a pedido, 
a contar de 05 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660737
Portaria N°479/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 413/2020- GaB/SEaP de 19/05/2020, publicada 
no doE n° 34.235 de 28/05/2020, clEUdilENE SaNToS SilVa, matrícu-
la 595093, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária 
-GSEP, com lotação no cadeia Pública de Parauapebas - cPP, a contar de 
28 de março de 2021.
dESiGNar WENdErSoN PErEira doS SaNToS SilVa, matrícula 5953850, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 29 de março 
de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660723
Portaria N°480/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 419/2020- GaB/SEaP de 02/06/2020, publicada 
no doE n° 34.245 de 05/06/2020, BrUNNa MariaNo SilVa, matrícula 
5952370, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação no centro de 
recuperação agrícola Mariano antunes - craMa, a contar de 05 de abril 
de 2021.
dESiGNar MilEidY BaETa lEÃo, matrícula 5937452, para exercer a refe-
rida função na unidade penal, a contar de 06 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660725
Portaria N°481/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 668/2020- GaB/SEaP de 28/07/2020, publicada 
no doE n° 34.300 de 04/08/2020, alMir dE SoUSa carNEiro, matrí-
cula 5942336, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos 
Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com lotação no centro 
de recuperação regional de Salinópolis - crrSal, a contar de 11 de abril 
de 2021.
dESiGNar lUcia HElENa da SilVa caValcaNTE, matrícula 54180934, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 12 de abril 
de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660727
Portaria N°501/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N°313/2021- GaB/dGP/SEaP/Pa de 25/03/2021, 
publicada no doE n° 34.534 de 26/03/2021, PErla criSTiNa liSBoa 
SANTOS, matrícula 54196833, da Função Gratificada de Supervisor de Ser-
viços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com 
lotação no centro de Progressão Penitenciária de Belém - cPPB, em virtude 
de transferência para outra Unidade Penitenciária, a contar de 31 de março 
de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660740

Portaria N°487/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.

EXclUir da PorTaria N°1293/2017- GaB/SUSiPE de 27/12/2017, pu-
blicada no doE n° 33.527 de 28/12/2017, PaUlo aNToNio SilVa foN-
SECA, matrícula 8400669, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no dEPol dE TailÂNdia, em virtude de 
transferência para outra Unidade Penitenciária, a contar de 09 de maio de 
2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660738
Portaria N°477/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 474/2021- GaB/SEaP de 07/05/2021, publicada 
no doE n° 34.587 de 18/05/2021, EVaNdro PErEira dE liMa, matrícula 
7565453, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no centro de Progres-
são Penitenciário de Belém - cPPB, a contar de 11 de abril de 2021.
dESiGNar aNdrE SilVa MiraNda, matrícula 5947039, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 12 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660721
Portaria N°478/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 561/2020- GaB/SEaP de 26/06/2020, publicada 
no doE n° 34.270 de 02/07/2020, aNa Maria lEal carValHo, matrícu-
la 5906599, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária 
-GSEP, com lotação no centro de recuperação feminino de Santarém - cr-
fSTM, a contar de 31 de outubro de 2020.
dESiGNar lÉa KariNa MoTa PErEira, matrícula 5954061, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 01 de novembro de 2020.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660722
Portaria N°482/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 880/2020- GaB/SEaP de 05/10/2020, publicada 
no doE n° 34.368 de 09/10/2020, alicE doS SaNToS MacHado, matrí-
cula 5953957, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária 
-GSEP, com lotação no central integrada de Monitoração Eletrônica - ciME, 
a contar de 28 de abril de 2021.
dESiGNar rEGilENE BaSToS da SilVa, matrícula 5897078, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 29 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660729
Portaria N°483/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 293/2020- GaB/SEaP de 24/03/2020, publicada 
no doE n° 34.175 de 08/04/2020, ESTEfaNia PErEira da SilVa MacE-
DO, matrícula 54180995, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, com lotação 
no centro de reeducação feminino de Marabá - crfM, a contar de 02 de 
abril de 2021.
dESiGNar HiEllY SalViaNo SilVa, matrícula 5942281, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 03 de abril de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660730
Portaria N°484/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 108/2021- GaB/SEaP de 12/02/2021, publicada 
no doE n° 34.498 de 22/02/2021, rEiNaldo MacHado lEÃo, matrícula 
57202979, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária 
-GSEP, com lotação no central de Triagem da cremação - cTc, a contar de 
06 de maio de 2021.
dESiGNar EVErToN aBrEU oliVEira, matrícula 5947035, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 07 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660731
Portaria N°485/2021-dGP/GaB/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 779/2020- GaB/SEaP de 01/09/2020, publicada 
no doE n° 34.337 de 08/09/2020, roNNY da SilVa MoNTEiro, matrícula 
57207253, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Pe-
nitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no Presídio Estadual 
Metropolitano iii - PEM iii, a contar de 02 de maio de 2021.
dESiGNar JUlia dEBora SilVa BarBoSa, matrícula 5955948, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 03 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 660733
Portaria Nº 839/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 26 de Maio de 2021.
Nome: dalcidio aNToNio PoNTES da SilVa, Matrícula nº 54188646/1; 
cargo: agente Penitenciário. assunto: licença Nojo. Período: 30/04/2021 
a 07/05/2021.

Protocolo: 660670
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secretaria de estado
de cULtUra

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 201 de 26 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2021/287676, de 15.03.2021,
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor JoSÉ HEldEr MorEira cÂNdido, matricula nº 
5945919/2, ocupante do cargo de Diretor de Patrimônio, como fiscal do 
contrato a ser celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura – SE-
cUlT e a empresa JSS consultoria e assessoria em Gestão, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada no serviço de atualização orçamen-
tária dos serviços pretendidos para requalificação do Cemitério Parque da 
Soledade;
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 26 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 660805

errata
.

editaL 004/2021 - iii cUrso de ForMaÇÃo eM ÓPera do 
tHeatro da PaZ - errata

a Secretaria de Estado de cultura, no uso de suas atribuições legais, 
rETifica o cronograma do Edital do iii curso de formação em Ópera 
do Theatro da paz, protocolado sob o n. 657227, no doEPa 34.588, de 
19.05.2021, nos seguintes termos:
onde se lê:
3. recursos: 01 e 02/05
Leia-se:
3. recursos: 01 e 02/06
ficam mantidas todas as demais disposições do Edital.
Belém, 26 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 660714

diÁria
.

Portaria Nº. 199 de 26 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 
a 149, da lei no 5.810, de 24.01.1994 e; coNSidEraNdo os termos do 
Processo de nº.2021/543833 SiMM, de 20/05/2021,
rESolVE:
aUToriZar, a concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, ao servi-
dor caSSio MaUro oliVEira TaVErNard, Matrícula: 5238153/ 2, cPf: 
44350597204, ocupante do cargo de diretor do departamento de Editora-
ção e Memória – dEM/SEcUlT para o município de cacHoEira do ara-
RI/PA no período de 28 a 29.05.2021, a fim de realizar visita técnica e 
implementação do projeto de exposição e diagnóstico dos equipamentos 
existentes no Museu do Marajó, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 26 de Maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 660419
Portaria Nº. 200 de 26 de Maio de 2021

o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, 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 2021/543363-SiMM de 20/05/2021,
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para o 
município de cacHoEira do arari/Pa, no período de 28 a 29/05/2021.
 

Servidor (a) objetivo

arMaNdo SaMPaio SoBral, matrícula: 57176574/ 2, cPf: 
255.124.632-68, ocupante do cargo de diretor do Sistema integra-

do de Museus e Memoriais-SiMM

realizar visita técnica e implementação do projeto 
de exposição e diagnóstico dos equipamentos 

existentes no Museu do Marajó. 

EdilENo aUGUSTo dE SoUZa MarTiNS, matrícula: 57200700/2, 
cPf:585.031.102-53, ocupante do cargo de coordenador de infra 

Estrutura-SiMM

realizar visita técnica e implementação do projeto 
de exposição e diagnóstico dos equipamentos 

existentes no Museu do Marajó. 

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (Uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 26 de Maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 660422
Portaria Nº 202 de 26 de Maio de 2021

o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 
1994;
- os termos do Processo nº 2021/564237 de 26/05/2021.
rESolVE:
aUToriZar a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias ao colaborador 
eventual lEaNdro TocaNTiNS SilVa, cPf: 015.524.382-95, para o mu-
nicípio de Ourilândia do Norte/PA, no período de 29 a 31.05.2021, a fim de 
realizar a cobertura jornalística da cerimônia de Posse – liderança Kayapó, 
a ser realizada no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 26 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 660813
Portaria Nº 203 de 26 de Maio de 2021

o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 
1994;
- os termos do Processo nº 2021/564192 de 26/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores relacionados abaixo a se deslocarem ao mu-
nicípio de oUrilÂNdia do NorTE/Pa, no período de  29 a 31.05.2021.
 

Servidor (a) objetivo
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa, matricula nº 
5075351/1, cPf: 319.078.812-04, ocupante do cargo de 

Secretária de Estado de cultura.

realizar a cobertura jornalística da cerimônia de Posse – 
liderança Kayapó, a ser realizada no referido município.

 
diEGo TaVarES da SilVa TriNdadE, matrícula nº 

5933792/3, cPf: 837.946.382-04, ocupante do cardo de 
Secretário de diretoria.

realizar a cobertura jornalística da cerimônia de Posse – 
liderança Kayapó, a ser realizada no referido município.

 

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 26 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 660828

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 298 – cGP/FcP de 25 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e ainda os termos do Processo 2021/539491 de 20/05/2021;
rESolVE:
aUToriZar 90 (NoVENTa) dias de licença Prêmio a(o) servidor(a) Joao 
da MaTTa calaNdriNi dE aZEVEdo MiraNda, matrícula nº 532832/ 
1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotado no coordENa-
doria dE aPoio oPEracioNal, a gozar no período de 02/07/2021 a 
29/09/2021, correspondente a segunda parcela do triênio de 01/06/1997 a 
31/05/2000 e ao triênio de 01/06/2000 a 31/05/2003.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 660736
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LiceNÇa Para cUrso

Portaria Nº 296 cGP/FcP de 20 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará,  publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e 
ainda os termos do Processo nº 2021/135617 datado de 03 de fevereiro 
de 2021,
rESolVE:
coNcEdEr licença para estudo com vencimento, ao servidor Joao PaUlo 
carValHo do aMaral, matricula 57193569/1, cargo aSSiSTENTE cUlTU-
ral, lotado na GErENcia da GalEria THEodoro BraGa, a cursar como 
aluno em nível de doutorado em arquitetura e Urbanismo na Universidade fe-
deral fluminense, no período de 01 de junho de 2021 a  01 de junho de 2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 660716

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/2021
Pae: 2021/528881

objeto: ProJETo “MUSica Solar”, no qual os artistas:  caNTor EWErToN 
Mc, caNTor JoTaPÊ, caNTora liNda Nil, caNTor cHUcKY, caNTora 
liliaM TUfÃo BaNda ZoNa rUral, caNTor MaNo io, GrUPo aracUÃ, 
GrUPo folclÓrico VaiaNGá, coMPaNHia folclÓrica ENcaNToS do 
cUriÓ, coMPaNHia folclÓrica MiSTUra rEGioNal, se apresentarão 
em formato digital – liVE, no dia 26 de Maio de 2021, de 09h00 às 19h00
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 68/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMG00105; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 014/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 014/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 660563

oUtras MatÉrias

Portaria Nº 301/2021
eXtrato do editaL

a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096, de 1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001-43, com 
sede à avenida Gentil Bittencourt, 650, Bairro de Nazaré, cidade de Belém, 
estado do Pará, cEP 66.035-340, aqui também denominada como fcP, 
torna público o processo seletivo regulado pelo Edital 08/2021 – PrÊMio 
folGUEdo JUNiNo 2021, no âmbito do arraial VirTUal dE TodoS oS 
SaNToS 2021, que obedecerá as normas estabelecidas no próprio ato con-
vocatório,da lei federal nº 8666 de 1993 e demais legislações pertinentes.
Este ano, em virtude da pandemia não poderá ser realizado o arraial pre-
sencial. como forma de celebrar a tradição, será realizado o arraial na for-
ma híbrida (presencial e virtual), obedecendo todas as normas sanitárias e 
cuidados necessários nas atividades presenciais.
1. oBJeto
o presente edital visa à premiação de sessenta e quatro (64) apresentações 
em formato digital, por meio da produção de vídeoapresentações artísticas 
de grupos culturais ligados às diversas expressões, visando valorizar e dar 
visibilidade às manifestações culturais tradicionais própriasdo período junino.
1.2. Para fins de participação neste processo seletivo, os grupos culturais 
acima referidos abrangem:
1. Boi-Bumbá – i: representação teatral centrada no auto do boi - vida, 
morte e ressurreição do boi, com personagens diversos da culturapopular 
amazônica, entre os quais o amor do boi, a sinhazinha, nego chico, catirina 
e cazumbá, e o curandeiro ou pajé, além dos demais participantes, cada 
qual com suas danças típicas ritmadas pelo som dos tambores; ii: boi de 
fanfarra ou de máscara – folia animada combanda e participantes com fan-
tasias de personagens do imaginário da cultura local, portando máscaras, 
cabeções e dançando músicas diversas.
2. Pássaro junino e cordão de bich o e de pássaro – representação de his-
tórias com características melodramáticas e cômicas, acompanhadas por 
música, canto e dança, tendo como enredo a saga da caçada, morte e 
ressurreição do pássaro ou bicho, que constitui seu personagem central, 
contracenando com fazendeiros, nobresepajés, entre outras figuras;
3. Grupo Parafolclórico – representação de danças folclóricas da região 
amazônica, com referências do imaginário de lendas e mitos, e acompa-
nhada por conjunto de músicos próprios;

4. conjunto regional de carimbo – conjunto musical cujo principal instru-
mento é o curimbó, tambor escavado no tronco manualmente, além de 
banjo, instrumentos de sopro e de percussão, tocando e cantando músicas 
de projeção do folclore amazônico;
5. Toada - Grupos de expressões culturais que utilizam, em sua maioria, 
quatro traços coreográficos inspirados nas tradições indígenas, são eles: o 
tribal; o bailado corrido; o folclórico nortista e o contemporâneo. a princi-
pal influência dessa manifestação são as tribos do Festival de Juruti e do 
Sairé, em Santarém/Pa.
6. iNscriÇÃo
2.1. as inscrições serão realizadas virtualmente através do endereço ele-
trônico premiofolguedojunino2021@fcp.pa.gov.br sob o assunto “iNcri-
ÇÃo” no período de 26/05/2021 a 07/06/2021 até as 23h59.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no en-
dereço eletrônico da fcP (www.fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 660600
Portaria Nº 300/2021

eXtrato do editaL
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 8.096 
de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede à avenida 
Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna público o pro-
cesso seletivo regulado pelo Edital do “XVii coNcUrSo dE MiSS – arraial 
VirTUal 2021”, o qual obedecerá às normas presentes no próprio instrumen-
to convocatório, da lei federal 8666 de 1993 e demais legislações pertinentes.
Este ano, em virtude da pandemia não poderá ser realizado o arraial pre-
sencial. como forma de celebrar a tradição, será realizado o arraial de for-
ma virtual, obedecendo todas as normas sanitárias e cuidados necessários.
1. do oBJeto do coNcUrso.
o constitui objeto do presente ato convocatório a inscrição de candidatas a MiS-
SES NaS ModalidadES caiPira, SiMPaTia, MorENa cHEiroSa E MiX, com a 
finalidade de fomentar e difundir esta importante expressão da cultura brasileira 
e regional, com apresentações a serem realizadas mediante sorteio, nos dias 24, 
25 e 27 de junho de 2021, e será regido pelas normas deste Edital.
2. iNscriÇÕes e deFiNiÇÕes Gerais.
o as inscrições serão realizadas através de ficha de inscrição (aNEXo 1) 
que será disponibilizada no site da fundação cultural do Pará e encaminha-
da para o e-mail: concursodemiss2021@fcp.pa.gov.br no período de 26/05 
a 07/06/2021, das 09h00 às 23h59.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no en-
dereço eletrônico da fcP (fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 660592
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/2021

Pae: 2021/523383
objeto: ProJETo “MUSica rEMoTa”, no qual os artistas:  caNTor alBEr-
To MorENo, caNTora Karol diVa, caNTor JoTaPÊ, caNTora PaUla 
rUfiNo, caNTor BETo fariaS E BaNda, BaNda QUEro MaiS, caNTor 
WaNdErlEY aNdradE, BaNda PEGada do aXÉ, BaNda PlaY 7, BaNda 
WariloU, GrUPo Villa KidS fESTiVal, BaNda SENTa PEia, GrUPo dE 
MaNifESTaÇÃo Parafolclorico ENcaNToS do Sol, GrUPo SaBor 
MaraJoara E GrUPo MaNifESTaÇÃo ParafolclÓrico ParaNaNiN, se 
apresentarão em formato digital liVE, no dia 27 de Maio de 2021, de 
09h00 às 23h00, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 70/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00187; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

                   terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de 
LicitaÇÃo Nº 016/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 016/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 017/2021
Pae: 2021/499667

objeto: ProJETo “ENcoNTro coM oS arTiSTaS”, no qual os artistas:  
aNTÔNio MarcoS, dEUZa MaGalHÃES, MoNiQUE Moral, allaNZiNHo, 
farra dE VaQUEiro, lUaN KaSSio, MaTHEUS cUNHa, TaiS PorPiNo, 
lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES, laiS criSTo, se apresenta-
rão em formato digital liVE e Gravações de Vídeos, no dia 26 de Maio de 
2021, no Município de capitão Poço/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 69/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404903; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663.
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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: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-
89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 017/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 017/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 660868
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria

Portaria N° 048/2021 - FcG de 26.05.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
EXoNErar Maria aNToNia JiMENEZ rodriGUEZ – coordenador – GEP-
daS-011.4 desta fundação, a partir de 01.06.2021.
NoMEar WElliNGToN SalES PErEira, para o cargo de coordenador – 
GEP-daS-011.4 desta fundação, a partir de 01.06.2021.
autorização: Processo nº,2021/559072
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 660453
Portaria N° 050/2021 - FcG de 26.05.2021

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doe nº 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
NoMEar MarcElo aBadESSa MENdES, para o cargo de Secretário de 
diretoria – GEP-daS-011.1 desta fundação, a contar de 01.06.2021.
autorização: Processo nº,2021/559072
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 660460
Portaria N° 049/2021 - FcG de 26.05.2021.

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
EXoNErar odETTE da GaMa MalcHEr GillET – assessor GEP-daS-012.4 
desta fundação, a partir de 01.06.2021.
NoMEar roNaldo EUGENio cardoSo da rocHa, para o cargo de as-
sessor GEP-daS-012.4 desta fundação, a partir de 01.06.2021.
autorização: Processo nº,2021/559072
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 660458
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

coNtrato

coNtrato Nº 014/2021
ProcESSo Nº 2021/99994
TErMo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 005/2021
objeto:contratação de empresa especializada para a prestação de serviço 
de diGiTaliZaÇÃo, MicrofilMaGEM, arMaZENaMENTo dE Microfil-
ME E iMaGEM diGiTal dos arquivos contidos nas PaSTaS fUNcioNaiS 
dos servidores vinculados à fUNTElPa – fundação Paraense de radiodifu-
são, cabendo a coNTraTada transformar todos os arquivos em PaSTaS 
fUNcioNaiS diGiTaiS.

Valor Global: r$ 38.268,98 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e oito 
reais e noventa e oito centavos)
data de assinatura: 21 de maio de 2021
Vigência: 24/05/2021 a 24/05/2022
fiscal do contrato: antonio Maria da costa – Nº Matricula: 7003943/1
Suplente de fiscal: Hilton lisboa da Silva – Nº Matricula: 3180948/1
funcional: 65.201.24.122.1297.8338 fundação Paraense de radiodifusão 
– fUNTElPa
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará -ProdEPa
cNPJ: 05.059.613/0001-18
Endereço: rod. augusto Montenegro, sn, km 10, icoaraci,
Belém – Pa, cEP 66.820-000
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 660633

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
coNtrato Nº 014/2020

ProcESSo Nº 2020/122162
coTaÇÃo ElETrÔNica N° 024/2020
do oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de vigência do contrato original n. º 014/2020 pelo período de 12 (doze) 
meses.
data de assinatura: 25/05/2021
data de vigência: 01/07/2021 a 01/07/2022
Valor: r$ r$ 10.389,58 (dez mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquen-
ta e oito centavos)
dotação orçamentária: 24.122.1297.8338
Elemento: 339040
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
coNTraTada: alTErdaTa TEcNoloGia EM iNforMáTica lTda.
cNPJ: 36.462.778/0001-60;
rua Prefeito Sebastião Teixeira, n° 227 bairro Varzea
Teresópolis/rJ
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 660634

terMo de HoMoLoGaÇÃo

terMo de HoMoLoGaÇÃo
editaL do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021

ProcESSo Nº 2021/215868
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da lei n° 
10.520/2002, art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 5º, § 
2º, inciso iX e art. 8º inciso XiV do decreto Estadual nº 534/2020, e confor-
me parecer jurídico constante no Processo administrativo nº 2020/743189, 
resolve “HoMoloGar” a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2021, que objetiva a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados de jornalismo 
e de produção para televisão, por postos de trabalho; com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente à empresa Midia cENTEr 
SErViÇoS dE ProdUÇÃo MUSical, ciNEMaToGráfica E EVENToS Ei-
rEli, cNPJ: 07.072.916/0001-04, como valor Global para 12(doze) meses 
de r$ 1.128.000,00 (um milhão cento e vinte e oito mil  reais).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 26 de maio de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 660645

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
editaL do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021

ProcESSo Nº 2021/215868
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da 
PorTaria Nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as disposições 
da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, decreto federal 
nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidiariamente, a lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, conforme art. 46 
do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 009/2021, que 
objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jornalismo e de produção para televisão, por postos de 
trabalho; com base nos elementos constantes do processo correspondente 
à empresa Midia cENTEr SErViÇoS dE ProdUÇÃo MUSical, 
ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli, cNPJ: 07.072.916/0001-04, como 
valor Global para 12 (dose) meses de r$ 1.128.000,00 (um milhão cento 
e vinte e oito mil  reais).
Belém, 26 de maio de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 660642
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..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 708/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 627/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 212/2019-GaB/Pad de 
19/09/2019, publicada no doE n° 33.987 de 20/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 296/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
PorTaria dE rEdES. Nº 709/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 628/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 216/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 337/2019-GaB/Pad de 12/12/2019, publicada no doE nº 
34.059 de 13/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 710/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 629/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 219/2019-GaB/Pad de 
23/09/2019, publicada no doE n° 33.991 de 24/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 299/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 711/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 650/2021-NdE/SEdUc, de 
26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 

instaurado nos termos da PorTaria nº 174/2020-GaB/Pad de 26/11/2020, 
publicada no doE n° 34.421 de 30/11/2020, prorrogado pela PorTaria nº 
15/2021-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

Protocolo: 660715
Portaria de sUBst. Nº 702/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 166/2021-GaB/Pad de 
03/02/2021;
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 GlEicE daNiElE raiol alVES, Mat. nº 5902351-
1, designada pela PorTaria de instauração nº 77/2019, de 03/06/2019, pu-
blicada no doE nº 33.972 de 05/09/2019, pela servidora SaYoNara caMar-
Go foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº703/2021-GaB/Pad. Belém,26 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 668/2021-NdE/SEdUc, de 
25/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos da 
PorTaria nº PorTaria nº 234/2018-GaB/Pad de 05/09/2018, publicada 
no doE n° 33.699 de 13/09/2018, prorrogado pela PorTaria nº 305/2018-
GaB/Pad de 22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 de 26/11/2018, 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. Nº704/2021-GaB/Pad. Belém,26 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 673/2021-NdE/SEdUc, de 
25/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos da 
PorTaria nº PorTaria nº 270/2018-GaB/Pad de 18/10/2018, publicada 
no doE n° 33.724 de 22/10/2018, prorrogado pela PorTaria nº 352/2018-
GaB/Pad de 27/12/2018, publicada no doE nº 33.770 de 31/12/2018, 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. Nº705/2021-GaB/Pad. Belém,26 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 623/2021-NdE/SEdUc, de 
26/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos da 
PorTaria nº PorTaria nº 18/2019-GaB/Pad de 26/04/2019, publicada no 
doE n° 33.863 de 30/04/2019, prorrogado pela PorTaria nº 123/2019-
GaB/Pad de 08/07/2019, publicada no doE nº 33.915 de 09/07/2019, re-
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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. Nº706/2021-GaB/Pad. Belém,26 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 626/2021-NdE/SEdUc, de 
26/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos da 
PorTaria nº PorTaria nº 204/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, publicada 
no doE n° 33.978 de 12/09/2019, prorrogado pela PorTaria nº 308/2019-
GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 34.051 de 05/12/2019, re-
querendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, 
o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de 
que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 707/2021-GaB/siNd. Belém, 26 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o memorando nº 676/2021-NdE/SEdUc, da lavra da Pre-
sidente da comissão, datado do 26 de maio de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 
57224108-1, designado pela PorTaria nº 01/2019-GaB/SiNd, de 
16/04/2019, publicada no doE edição nº 33.854 de 17/04/2019, pela ser-
vidora KariNa da rocHa GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, na quali-
dade de membro - SiNd 168/2017;
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: 660711
Portaria de sUBst. Nº 694/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 662/2021-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 a servidora raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, Mat. 
nº 5618789-1, designada pela PorTaria nº 227/2018, de 03/09/2018, publi-
cada no doE nº 33.695 de 06/09/2018, pela servidora aMÉlia daS GraÇaS 
caNTÃo SiMÕES, Mat. nº 57229140-2, na qualidade de Presidente;
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 dessoB. e sUBst. Nº695/2021-GaB/Pad Belém, 26 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar instaurado pela Por-
Taria nº 286/2018-GaB/Pad de 29/10/2018, publicada no doE, edição nº 
33.731 de 31/10/2018, fora sobrestado pela PorTaria nº 124/2018-GaB/
Pad, de 28/12/2018, publicada no doE nº 33.772 de 03/01/2019;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento con-
substanciado no art. 313, Vi do código de Processo civil, norma subsidiá-
ria ao Procedimento disciplinar;
r E S o l V E:
i - dESSoBrESTar o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 286/2018-GaB/Pad de 29/10/2018, publicada no doE, edi-
ção nº 33.731 de 31/10/2018, para que a comissão proceda à continuida-
de dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - SUBSTiTUir as servidoras raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, Mat. 
nº 5618789-1 e rEJaNE MarÍlia Sá dE oliVEira, Mat. nº 57208584-1, desig-

nadas pela PorTaria nº 286/2018-GaB/Pad de 29/10/2018, publicada no doE, 
edição nº 33.731 de 31/10/2018, pela servidora aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo 
SiMÕES, Mat. nº 57229140-2 e Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
III - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 696/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 661/2021-GaB/Pad de 25/05/2021;
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 criSTiaN KErlEEN cardoSo dE frEi-
TaS, Mat. nº 5500931-2, designada pela PorTaria de Substituição nº 
311/2019, de 18/11/2019, publicada no doE nº 34.038 de 19/11/2019, 
pela servidora aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. nº 57229140-
2, na qualidade de Presidente, para compor o Pad-75/2019;
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 redes. Nº 697/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 624/2021-NdE/SEdUc, de 
26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 191/2019-GaB/Pad de 04/09/2019, 
publicada no doE n° 33.972 de 05/09/2019, prorrogado pela PorTaria nº 
304/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 34.051 de 05/12/2019, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, 
o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de 
que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 698/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 625/2021-NdE/SEdUc, de 
26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 203/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, 
publicada no doE n° 33.978 de 12/09/2019, prorrogado pela PorTaria nº 
307/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 34.051 de 05/12/2019, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 699/2021-GaB/Pad. Belém, 26 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 663/2021-NdE/SEdUc, 
de 25/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 510/2017-GaB/Pad de 
22/11/2017, publicada no doE n° 33.504 de 24/11/2017, prorrogado 
pela PorTaria nº 57/2018-GaB/Pad de 15/02/2018, publicada no doE 
nº 33.562 de 21/02/2018, 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 (ses-
senta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão 
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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. Nº700/2021-GaB/siNd. Belém, 26 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 669/2021-GaB/SiNd, de 25/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Processual, instaurada nos termos 
da PorTaria nº 47/2019-GaB/SiNd de 10/09/2019, publicada no doE, edição 
nº 33.978 de 12/09/2019, prorrogada pela PorTaria nº 47/2019-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 sUBst. Nº 701/2021-GaB/siNd. Belém, 26 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 670/2021-GaB/SiNd de 
25/05/2021;
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 19/2019-GaB/SiNd, de 
13/11/2019, publicada no doE nº 34.036 de 14/11/2019, pela servidora rEJa-
NE MarÍlia Sá dE oliVEira, Mat. nº 57208584-1, na qualidade de Presidente;
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: 660669
ato: Portaria Nº 05/2021– cesad
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela lei nº 8.096 de 01/01/2015 e conside-
rando o que dispõe os decretos Estaduais nº 249/2011 e nº 1.338/2015, 
em observância aos art. 32 a 34 da lei 5.810/94 - rJU/Estadual e ao art. 
41 §4º da constituição federal;
rESolVE:
HoMoloGar a dispensa de Estágio Probatório do servidor MarcoS JaiME 
araUJo, matrícula nº 54189432-5, ocupante do cargo de efetivo de Pro-
fESSor claSSE i, de acordo com a análise do processo nº 2020/882158.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE, 25 dE Maio dE 2021
cleide Maria amorim de oliveira Martins
SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS

Protocolo: 660415

LiceNÇa Para cUrso
.

caNceLar LiceNÇa cUrso/ ccVs
Portaria Nº 003909/2021- saGeP de 24 de Maio de 2021
caNcElar, a ParTir dE 15/04/2021, a PorTaria Nº 011331/2019 dE 
14/11/2019, QUE aUToriZoU EdilENE fUrTado da coSTa, MaTricUla 
Nº 5052068-1, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) EE frEi da-
NiEl, No MUNicÍPio dE BElÉM, a ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado 
ProfiSSioNal EM ENSiNo dE lÍNGUa PorTUGUESa E SUaS rESPEcTi-
VaS liTEraTUraS, Na UNiVErSidadE do ESTado do Pará.

Protocolo: 660397

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 020/2021 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 961 de 19 de julho de 2019, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedi-
mentos administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas 
desta Secretaria de Estado de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a PorTaria retrocitada delega aos Secretários ad-
juntos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc competência para a 
prática, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de PorTaria 
para designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, 
para as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convê-

nios, e de acordo com os termos do processo nº 1486183/2020,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 29/01/2021, o servidor lUiZ oTáVio 
GoUlarT caSTro, matrícula nº 6008119-2, Técnico em Gestão Pública, 
lotado na coordenação de Ensino Médio - coEM/SaEN, para acoMPaNHar 
E fiScaliZar o coNTraTo Nº 112/2020-SEdUc, decorrente do PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 002/2019-Nlic/SEdUc, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Educação e a empresa faST Bio coMErcial EirEli, cujo o pre-
sente instrumento tem por objeto a aquisição de MaTEriaiS dE aGroiN-
dÚSTria, para subsidiar a realização das atividades práticas dos cursos 
Técnicos do MÉdioTEc, do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego - ProNaTEc, do governo federal, cujo objetivo principal é ex-
pandir, interiorizar e democratizar a oferta dos cursos de Educação Profis-
sional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, que serão ministra-
dos nas escolas da rede de EETEPa, ofertantes dos cursos do programa.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 19 de maio de 2020.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 660509

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 7
contrato: 152/2017
objeto do contrato: Serviços técnicos especializados em suporte de redes e te-
lecomunicações, administração de data center, desenvolvimento, manutenção e 
implantação de sistemas de informação de forma continuada e presencial.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima primeira – da vigência do con-
trato original, por mais 12 (doze) meses.
dotação orçamentária:
fontes: 0102 - Produto: 364 – função Programática: 16101.12.126.1508 
– Projeto atividade: 8238 – Natureza de despesa: 3390.39
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné , Belém/Pa.
contratada: M.i. Montreal informática S.a., cNPJ. Nº 
42.563.692/0011-06, com sede na Tv alferes costa, nº 2859, 3º 
andar, cEP: 66.087-660, Marco, Belém/Pa.
data de assinatura: 26/05/2021
Vigência: 29/05/2021 a 28/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 654678
termo aditivo: 4
contrato: 040/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.
objeto do aditivo: visando alterar o valor mensal do contrato, considerando o 
reequilíbrio econômico-financeiro, justificado por acordos firmados, interposto 
pela convenção coletiva de Trabalho 2020/2021 -SEac X SiNElPa
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2016-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 177.431,64
dotação orçamentária:
fonte 010200636. Produto: 2227 funcional Programática: 
16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8.904. Natureza da despesa: 
3390.37 – r$ 95.671,19
fonte 0102006360. Produto: 2227 funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8.906. Natureza da despesa: 
3390.37 – r$ 81.760,45
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: limpar limpeza e conservação ltda, com cNPJ Nº 
08.775.721/0001-85, com sede na rua José Marcelino de oliveira, al. Bom 
Jardim, nº 02, sala a, cEP: 67.030-015, centro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 26/05/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 660584

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 6
convênio: 185/2018
objeto do convênio: reforma da escola, revitalização da arquibancada e cons-
trução de cobertura de quadra na EEEM Professora Maria do Socorro Jacob.
Objeto do Aditivo: visando o acréscimo financeiro ao convênio original.
Valor: r$ 300.868,87
dotação orçamentária:
fonte: 0102007362 – Produto: 3008 – funcional Programática: 
16101.12.122.1509 – Projeto atividade: 7674 – Natureza de despesa: 4440.42.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de itaituba, cNPJ. N°. 05.138.730/0001-77, com 
sede na av Maranhão, s/nº, cEP: 68.180-410, Bela Vista, itaituba/Pa.
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data de assinatura: 26/05/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 660575

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 47471/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para aquisição de 
material de consumo para atendimento as necessidades emergenciais do 
conselho Estadual de Educação.
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
cPf: 59624612234
NoME: claYSE cardoSo fidalGo
MaTrÍcUla: 57208871
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660514

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47915/2021
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 / MElGaco / 07/06/2021 - 08/06/2021 Nº diárias: 1
MElGaco / BrEVES / 08/06/2021 - 08/06/2021 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: 660672
Portaria de diarias No. 47991/2021
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para rENoVaÇÃo doS coNVÊNioS dE MU-
NiciPaliZaÇÃo do ENSiNo fUNdaMENTal No MUNiciPio dE SÃo do-
MiNGoS do caPiM.
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: alESSaNdra coNcEicao rodriGUES
MaTrÍcUla: 54196564 cPf: 40192890263
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660675
Portaria de diarias No. 48025/2021
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: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa
MaTrÍcUla: 194182 cPf: 08826870268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660680

Portaria de diarias No. 48003/2021
oBJETiVo: conduzir a técnica da drTi para realizar visita nas escolas es-
taduais 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: claUdio JoSE frEiTaS SiQUEira
MaTrÍcUla: 5897139 cPf: 25435051215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660689
Portaria de diarias No. 48028/2021
oBJETiVo: Visita na ETEPa (Salvaterra).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SalVaTErra / 25/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 0
SalVaTErra / BElEM / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: adriaNo dE liMa cordEiro
MaTrÍcUla: 941581 cPf: 30352959215
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660685

Portaria de diarias No. 48011/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos 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 / 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: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300 cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660776
Portaria de diarias No. 47992/2021
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para rENoVaÇÃo doS coNVÊNioS dE MUNiciPali-
ZaÇÃo do ENSiNo fUNdaMENTal No MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM.
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 diá-
rias: 0.5
NoME: EliaNa riBEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 5897094 cPf: 78661005272
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660809
Portaria de diarias No. 48022/2021
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: HEllEN NYdE da SilVa E SoUZa
MaTrÍcUla: 57209554
cPf: 70003122204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660803
Portaria de diarias No. 47893/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para apurar denúncias constantes nos autos 
dos Pad nº 437/2017, nos municípios de Eldorado dos carajás e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
Eldorado doS caraJaS / MaraBa / 18/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140 cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660793
Portaria de diarias No. 47951/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer levantamento situacional e estrutu-
ral, organizar a logística de entrega de materiais permanentes, verificar os espa-
ços da escola que será reinaugurada e conduzir o Governador e a Secretária de 
Educação durante a reinauguração da EEEM deputado Nicias ribeiro, em Portel.
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: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660788
Portaria de diarias No. 47935/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EEEfM le-
opoldina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM aMaPa 16/05/2021 - 16/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa afUa 16/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 3
afUa aMaPa 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa BElEM 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo cPf: 25410440200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660784

Portaria de diarias No. 48006/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir o coordenador do Escritório 
de Projetos que irá realizar visita a EEEM irmã carla Giussani, em São Mi-
guel 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: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300 cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 660781
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oUtras MatÉrias
.

caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 3713/2021 de 20/05/2021
cancelar, a contar de 18/05/2021 a licença para Tratar de interesse Parti-
cular, concedida atraves da PorTaria nº1215/2020 de 27/02/2020, a ser-
vidora faBiaNE dE JESUS MoNTEiro TEiXEira, Matricula nº 5901057/1, 
Especialista em Educação, lotada na EEEf Pratinha ii/Belém.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 3602/2021 de 19/05/2021
Nome: TElMa lUcia oliVEira BarroS
Matrícula:116939/2 cargo:assit. TecnicoProfessor
lotação:Erc instituto felipe Smaldone/Belém
Período:17/05/21 a 15/07/21 – 16/07/21 a 13/09/21
Triênios:01/09/95 a 31/08/98 – 01/09/98 a 31/08/01
Portaria nº. 4084/2021 de 26/05/2021
Nome: JoSE aUGUSTo da coSTa MarTiNS
Matrícula:3176983/3 cargo:Professor
lotação:EEEM Prof ruth Guimaraes ferreira//Benevides
Período:22/05/21 a 20/07/21 – 21/07/21 a 18/09/21
Triênios:30/03/94 a 29/03/97 – 30/03/97 a 29/03/00
Portaria nº. 3921/2021 de 25/05/2021
Nome: lUcilEia da coSTa SilVa
Matrícula:5716853/1 cargo:Professor
lotação:EE Prof Santana Marques/Belém
Período:01/06/21 a 30/06/21
Triênios: 30/08/07 a 29/08/10
Portaria nº. 4081/2021 de 26/05/2021
Nome: MarlEa do Socorro araUJo MoNTEiro
Matrícula:399531/1 cargo:assist.administ.
lotação:EEEM Prof ruth Guimaraes ferreira//Benevides
Período:01/06/21 a 30/06/21 – 31/07/21 a 29/08/21
Triênios:01/02/10 a 31/01/13
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.: 3827/2021 de 21/05/2021
conceder licença luto a Maria clEoMar PErEira SilVa, matricula nº 
57208738/1,Especialista em Educação, lotada na EEEf irma Sancha au-
gusta de Souza e Silva/ourem , no período de 04/05/21 a 11/05/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 3826/2021 de 21/05/2021
conceder licença Maternidade a SYlVia KaYSE da PiEdadE dE aNdradE, 
matricula Nº 57214008/1,assistente administrativo, lotada no dpartamento 
de administração de Pessoal/Belém, no período de 11/05/21 a 06/11/21.
Portaria Nº.: 3825/2021 de 21/05/2021
conceder licença Maternidade a KaYNa Maria NaSciMENTo da SilVa, 
matricula Nº 5932150/2 ,Professor, lotada na EEEfM Prof Jorge lopes ra-
poso/icoaraci , no período de 29/04/21 a 25/10/21.
Portaria Nº.: 3824/2021 de 21/05/2021
conceder licença Maternidade a ValdilENE rodriGUES GUErrEiro, 
matricula Nº 8401130/1,Professor, lotada na EE São Jose/faro, no período 
de 05/04/21 a 01/10/21.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.: 3823/2021 de 21/05/2021
conceder licença Paternidade a MoiSES fErrEira dE SoUSa, matricula 
nº 57210882/1, Vigia, lotado na EEEM Prof odilia de Souza/altamira , no 
período de 10/05/21 a 19/05/21.
Portaria Nº.: 3822/2021 de 21/05/2021
conceder licença Paternidade a fErNaNdo alVES da SilVa JUNior, ma-
tricula Nº 57233670/1 ,Professor, lotado na EE luiz Paulino Martires/Bra-
gança, no período de 22/04/21 a 01/05/21.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 56/2021 de 03/03/2021
Nome:Mara rEGiNa XaViEr BElo
Matrícula:5802938/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2019
Unidade:EE dom Tiago ryan/Santarem
Portaria nº.: 57/2021 de 03/03/2021
Nome:Mara rEGiNa XaViEr BElo
Matrícula:5802938/2Período:15/08 a 28/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE dom Tiago ryan/Santarem
Portaria nº.: 873/2021 de 03/04/2021
Nome:HElENa BENTa NaZario da SilVa
Matrícula:5900102/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.: 924/2021 de 03/04/2021
Nome:orlaNdo dE NaZarE MoUra
Matrícula:367214/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM 28 dE Janeiro/castanhal
Portaria nº.: 86/2021 de 24/05/2021
Nome:rEGiNa claUdia BENTES Mafra
Matrícula:5629691/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM aluisio loch sede/Pacaja
Portaria nº.: 101/2021 de 24/05/2021
Nome:MarcilENE PiNTo dE oliVEira
Matrícula:5900847/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Portaria nº.: 3725/2021 de 21/05/2021
Nome:GErSilENE MarTiNS doS SaNToS
Matrícula:5942007/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Verad Manoel Matos da costa/icoaraci
Portaria nº.: 3726/2021 de 21/05/2021
Nome:daNiEllE aNdrEZa SalES SilVa
Matrícula:5942276/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf conego Batista campos/ananindeua

Portaria nº.: 3727/2021 de 21/05/2021
Nome:SaNdra dUrSiNo da coSTa
Matrícula:5943090/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.: 3728/2021 de 21/05/2021
Nome:dEBora criSTiNa MoUra MarcEliNo E MarcEliNo
Matrícula:8400854/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Eduardo/Mosqueiro
Portaria nº.: 3730/2021 de 21/05/2021
Nome:aNa Maria calaNdriNi PiNHEiro
Matrícula:55585928/1Período:29/06 a 13/07/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Prof antonio carlos G da costa/ananindeua
Portaria nº.: 3731/2021 de 21/05/2021
Nome:lEila adriaNE doS SaNToS BarBoSa
Matrícula:5942600/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof abelardo l conduru/Mosqueiro
Portaria nº.: 3732/2021 de 21/05/2021
Nome:WaldilEia MoUra MarcEliNo SilVa
Matrícula:5943052/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof abelardo l conduru/Mosqueiro
Portaria nº.: 3733/2021 de 21/05/2021
Nome:aNa NETE PaNToJa dE oliVEira
Matrícula:5911010/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEETEP fco das chagas azevedo (cacau)bElÉM
Portaria nº.: 3734/2021 de 21/05/2021
Nome:SilVia rEiS PErEira
Matrícula:5941732/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luiza da c rego/icoaraci
Portaria nº.: 3735/2021 de 21/05/2021
Nome:carloS fEliPE NaSciMENTo rodriGUES
Matrícula:5941474/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/belém
Portaria nº.: 3736/2021 de 21/05/2021
Nome:TElMa BorGES do carMo coUTo
Matrícula:5942221/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 3737/2021 de 21/05/2021
Nome:faBio aNdrE NoGUEira BarBoSa
Matrícula:5941444/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria nº.: 3738/2021 de 21/05/2021
Nome:EVaNilcE dE SoUSa aNdradE
Matrícula:5943075/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf 15 de outubro/Belém
Portaria nº.: 3739/2021 de 21/05/2021
Nome:Maria dE faTiMa PErEira SilVa
Matrícula:5941708/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci
Portaria nº.: 3740/2021 de 21/05/2021
Nome:aNa claUdia MiraNda MoNTalVao
Matrícula:5941487/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:Eeef Nossa Senhora das Graças/Belém
Portaria nº.: 3741/2021 de 21/05/2021
Nome:Maria liNdETE SilVa dE HolaNda
Matrícula:5941245/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/belém
Portaria nº.: 3742/2021 de 21/05/2021
Nome:KlaYToN alEXaNdro ViaNa dE SoUZa
Matrícula:5941734/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mgalhaes Barata/Belém
Portaria nº.: 3743/2021 de 21/05/2021
Nome:VaNda clara MiraNda da coSTa
Matrícula:57217268/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Honotato filgueiras (anexo i)Mosqueiro
Portaria nº.: 3744/2021 de 21/05/2021
Nome:dYNNES Maria da SilVa coElHo
Matrícula:5941720/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Belém
Portaria nº.: 3745/2021 de 21/05/2021
Nome:MaNUElla aViZ lEao
Matrícula:5942149/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Virgilia alves da cunha/Belém
Portaria nº.: 3746/2021 de 21/05/2021
Nome:VaNdErlEi araUJo SilVa
Matrícula:5467586/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria nº.: 3747/2021 de 21/05/2021
Nome:GUilHErME SEBaSTiao da SilVa
Matrícula:5941609/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre orione/ananindeua
Portaria nº.: 3748/2021 de 21/05/2021
Nome:roSiMar rEiS doS SaNToS PaSSoS
Matrícula:5943094/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém
Portaria nº.: 3749/2021 de 21/05/2021
Nome:KlEBErSoN GErlado loBaTo da cUNHa
Matrícula:5941615/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria luisa da costa rego/icoaraci
Portaria nº.: 3750/2021 de 21/05/2021
Nome:GErSoN loPES JUNior
Matrícula:5589363/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc anexo nucleo Prof Helena antipof/Belém
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Portaria nº.: 3751/2021 de 21/05/2021
Nome:faBila aUrEa SilVa raYol
Matrícula:57210635/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Santa Maria de Belém do Grao Pará/Belém
Portaria nº.: 3752/2021 de 21/05/2021
Nome:EliaNE SaNToS MiraNda
Matrícula:57212302/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pe Benedito chaves/Belém
Portaria nº.: 3753/2021 de 21/05/2021
Nome:aldNora MarTiNS dE liMa
Matrícula:55586512/2Período:14/06 a 28/07/21 Exercício:2019
Unidade:EE de Educação Tecn. anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.: 3754/2021 de 21/05/2021
Nome:Ecila rafHaEla BarroSo da SilVa
Matrícula:57225708/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE de Educação Tecn. anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.: 3755/2021 de 21/05/2021
Nome:raiMUNdo cUNHa dE SoUZa
Matrícula:2400303/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3756/2021 de 21/05/2021
Nome:MilENa alBUQUErQUE fErrEira
Matrícula:5941626/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/belém
Portaria nº.: 3757/2021 de 21/05/2021
Nome:ricardo MaNoEl frEiTaS SarMaNHo
Matrícula:557587/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3758/2021 de 21/05/2021
Nome:NUBia criSTiNa da SilVa E SSilVa
Matrícula:5948297/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de mendonça/Belém
Portaria nº.: 3759/2021 de 21/05/2021
Nome:SilVia dE NaZarE da coSTa MaUES
Matrícula:54190161/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Unidade Tecnica de Educação especial/icoaraci
Portaria nº.: 3760/2021 de 21/05/2021
Nome:Maria irENE dUarTE MaciEl
Matrícula:5397294/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:Unidade Tecnica de Educação especial/icoaraci
Portaria nº.: 3761/2021 de 21/05/2021
Nome:Joa VENaNcio dE MElo filHo
Matrícula:188867/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3762/2021 de 21/05/2021
Nome:daiVidSoN daVid doS SaNToS MiraNda
Matrícula:57213778/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3763/2021 de 21/05/2021
Nome:EdilENE ViEira lEao
Matrícula:57221110/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3764/2021 de 21/05/2021
Nome:fraNciSco NoNaTo dE alMEida
Matrícula:756504/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3765/2021 de 21/05/2021
Nome:JaYNE clEidE do coUTo rodriGUES
Matrícula:57213665/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3766/2021 de 21/05/2021
Nome:lUiS carloS GoMES da coSTa
Matrícula:225088/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3767/2021 de 21/05/2021
Nome:ocariNa alVES dE JESUS
Matrícula:54185954/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3768/2021 de 21/05/2021
Nome:rEGiNa lUcia cHaGaS dE MENdoNÇa
Matrícula:752991/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3769/2021 de 21/05/2021
Nome:VaNia aNJoS rEBElo
Matrícula:5497965/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 3770/2021 de 21/05/2021
Nome:iVaNilda criSTiNa doS rEiS BarBoSa
Matrícula:5188431/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Portaria nº.: 3771/2021 de 21/05/2021
Nome:JoSE aUGUSTo SoarES BarroSo JUNior
Matrícula:5863961/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Portaria nº.: 3772/2021 de 21/05/2021
Nome:Maria daS GraÇaS SEPEda liMa
Matrícula:456500/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade: EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Portaria nº.: 3773/2021 de 21/05/2021
Nome:TElMa Maria TEiXEira PorTEla
Matrícula:751561/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Padre orione/ananindeua

Portaria nº.: 3774/2021 de 21/05/2021
Nome:oZiaS Maia dE frEiTaS
Matrícula:5942161/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Padre orione/ananindeua
Portaria nº.: 3775/2021 de 21/05/2021
Nome:aNToNio SErGio SarGES NEVES
Matrícula:57212077/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Padre orione/ananindeua
Portaria nº.: 3776/2021 de 21/05/2021
Nome:SilVia cHaVES SaNToS
Matrícula:5558590/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Padre orione/ananindeua
Portaria nº.: 3777/2021 de 21/05/2021
Nome:KalY Maria liSBoa
Matrícula:55587620/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Princesa izabel/ananindeua
Portaria nº.: 3778/2021 de 21/05/2021
Nome:aNa crSiTiNa SiMoES do NaSciMENTo
Matrícula:57196976/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.: 3779/2021 de 21/05/2021
Nome:MiGUEl dE SoUSa aMaNaJaS
Matrícula:2918381Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.: 3780/2021 de 21/05/2021
Nome:roSElENE da SilVa QUEiroZ
Matrícula:753203/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.: 3781/2021 de 21/05/2021
Nome:raiMUNda doS SaNToS da SilVa
Matrícula:5948723/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.: 3782/2021 de 21/05/2021
Nome:SYlVia rEGiNa MaGNo E SilVa
Matrícula:57217589/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE de educação tecnologica anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.: 3783/2021 de 21/05/2021
Nome:WilMa dE SoUZa caNTaNHEdE
Matrícula:405620/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE oscarina Penalber/ananindeua
Portaria nº.: 3784/2021 de 21/05/2021
Nome:lEila BarrETo BarBaS
Matrícula:5872405/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Geny Gabriel Barreto amaral/icoaraci
Portaria nº.: 3785/2021 de 21/05/2021
Nome:MicHEl GoNÇalVES dE fariaS
Matrícula:57217350/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 3786/2021 de 21/05/2021
Nome:HUMBErTo PErEira diaS
Matrícula:374440/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.: 3787/2021 de 21/05/2021
Nome:MarcElo fErrEira aMaral
Matrícula:54190044/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dE Educação Tecnologica anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.: 3788/2021 de 21/05/2021
Nome:WEVErToN coSTa loBaTo
Matrícula:57213851/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3789/2021 de 21/05/2021
Nome:TaTiaNi loPES MESQUiTa
Matrícula:5771242/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3790/2021 de 21/05/2021
Nome:MarlUcY riBEiro da rocHa
Matrícula:5502861/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3791/2021 de 21/05/2021
Nome:lUcia NaZarE MoNTEiro dE SoUZa
Matrícula:454494/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3792/2021 de 21/05/2021
Nome:aNdrEZa do Socorro da SilVa MiraNda
Matrícula:5941451/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr. anibal duarte/Belém
Portaria nº.: 3793/2021 de 21/05/2021
Nome:roSE MarY SaNToS da SilVa loPES
Matrícula:392510/1Período:21/06 a 20/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora de fatima i/Belém
Portaria nº.: 3794/2021 de 21/05/2021
Nome:adriaNo caETaNo GUiMaraES dE SoUSa
Matrícula:57214320/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria nº.: 3795/2021 de 21/05/2021
Nome:lUcaS VEriSSiMo da SilVa MElo
Matrícula:5948465/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3796/2021 de 21/05/2021
Nome:HEliaNa do Socorro MoNTEiro TElES
Matrícula:5353289/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
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Portaria nº.: 3798/2021 de 21/05/2021
Nome:aNToNio aUGUSTo lira Prado
Matrícula:464830/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.: 3799/2021 de 21/05/2021
Nome:ElViNa MoraES doS SaNToS
Matrícula:5192170/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf feliz luzitania/icoaraci
Portaria nº.: 3800/2021 de 21/05/2021
Nome:VaNdErlEa PErEira da SilVa rodriGUES
Matrícula:57211191/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf feliz luzitania/icoaraci
Portaria nº.: 3801/2021 de 21/05/2021
Nome:JoSE fErrEira liMa filHo
Matrícula:5402271/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dE Educação tecnologica anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.: 3802/2021 de 21/05/2021
Nome:MariaNa MoraES dE alBUQUErQUE coElHo
Matrícula:5901056/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Santa Maria de Belém do Grao Pará/Belém
retiFicar
Portaria Nº.: 00089/2021 de 20/05/2021
Retificar na PORTARIA nº 012/1990 de 02/01/1990, que admitiu a ser-
vidora GraZiEla do Socorro aNdradE crUZ, para exercer a função 
de Servente,Matricula nº 6017002/012, na EE Presidente Tancredo de al-
meida Neves, o periodo de 01/06/1989 a 31/12/1990 para 01/06/1989 a 
31/01/1991, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 660799

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

i errata ao editaL Nº 026/2021-UePa
cHaMada PÚBLica Para Processo seLetiVo
seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde Na aMaZÔNia
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação, torna pública a rETificaÇÃo no Edital nº26/2021 - UEPa, 
ProcESSo SElETiVo do cUrSo dE MESTrado do ProGraMa dE PÓS-
GradUaÇÃo ENSiNo EM SaÚdE Na aMaZÔNia da UNiVErSidadE do 
ESTADO DO PARÁ-UEPA, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens do edital.
1-Exclui-se o subitem 1 do item “os documentos abaixo relacionados deve-
rão ser diGiTaliZadoS e juntados em um único arquivo, em formato Pdf, 
e anexados no formulário de inscrição online”, citado abaixo:
1. comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
2- onde se lê: iX. croNoGraMa do ProcESSo SElETiVo 

atividade – Seleção do Mestrado turma 2021 Período -2021
Período de divulgação do Edital 05 a 06/05/2021

Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de esclarecimento em 
relação ao texto do edital,

através do e-mail selecaoppgesauepa@gmail.com
07 a 08/05/2021

Período de inscrições 11/05/2021 a
04/06/2021  

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 14/05/2021
resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 19/05/2021

divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 15/06/2021
data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 17/06/2021
resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 21/06/2021

(primeira etapa): análise do currículo e análise do projeto  
resultado da primeira etapa 16/08/2021

data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 18/08/2021
resultado de recurso da primeira etapa 23/08/2021

Entrevista (Segunda etapa)  
Período das entrevistas via Google Meet 24 a 31/08/2021

resultado dos candidatos aptos na segunda etapa 03/09/2021
Prazo para recurso da segunda etapa 08/09/2021

resultado de recurso da segunda etapa 10/09/2021
Resultado final 15/09/2021

Período de matricula 20 a 21/09/2021

inicio do semestre – aula inaugural do Mestrado 06/10/2021

Leia-se: iX. croNoGraMa do ProcESSo SElETiVo

atividade – Seleção do Mestrado turma 2021 Período -2021
Período de divulgação do Edital 05 a 06/05/2021

Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de esclarecimento em 
relação ao texto do edital,

através do e-mail selecaoppgesauepa@gmail.com
07 a 08/05/2021

Período de inscrições 11/05/2021 a
28/06/2021

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 14/05/2021
resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 19/05/2021

divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 01/07/2021
data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 03/07/2021
resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 07/07/2021

(primeira etapa): análise do currículo e análise do projeto  
resultado da primeira etapa 16/08/2021

data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 18/08/2021
resultado de recurso da primeira etapa 23/08/2021

Entrevista (Segunda etapa)  
Período das entrevistas via Google Meet 24 a 31/08/2021

resultado dos candidatos aptos na segunda etapa 03/09/2021
Prazo para recurso da segunda etapa 08/09/2021

resultado de recurso da segunda etapa 10/09/2021
Resultado final 15/09/2021

Período de matricula 20 a 21/09/2021
inicio do semestre – aula inaugural do Mestrado 06/10/2021

Belém, 27 de maio de 2021.

rUBENS cardoSo da SilVa

reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 660503

i errata editaL Nº25/2021-UePa
cHaMada PÚBLica Para doUtorado
seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde Na 
aMaZÔNia- ModaLidade doUtorado ProFissioNaL- tUrMa 2021
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação, torna pública a rETificaÇÃo no Edital nº25/2021 - UEPa, 
ProcESSo SElETiVo do cUrSo dE doUTorado do ProGraMa dE 
PÓS-GradUaÇÃo ENSiNo EM SaÚdE Na aMaZÔNia da UNiVErSidadE 
DO ESTADO DO PARÁ-UEPA, conforme a seguir especificado, permanecen-
do inalterados os demais itens do edital.
1-Exclui-se o subitem 2 do item “os documentos abaixo relacionados deve-
rão ser diGiTaliZadoS e juntados em um único arquivo, em formato Pdf, 
e anexados no formulário de inscrição online”, citado abaixo:
2. comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
2-onde se lê: iX. croNoGraMa do ProcESSo SElETiVo 

atividade – Seleção do doutorado Período -2021

Período de divulgação do Edital 05 a 06/05/2021

Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de esclarecimento em rela-
ção ao texto do edital, através do e-mail selecaoppgesauepa@gmail.com 07 a 08/05/2021

Período de inscrições 11/05 a 04/06/2021
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 14/05/2021

resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 19/05/2021
divulgação das inscrições deferidas e indeferidas, horários e

locais de prova 11/06/2021

data-limite do pedido de recurso de inscrições não
homologadas 14/06/2021

resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 16/06/2021
(primeira etapa): análise do currículo e análise do projeto  

resultado da primeira etapa 02/07/2021
data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 06/07/2021

resultado de recurso da primeira etapa 09/07/2021
Entrevista (Segunda etapa)  

Período das entrevistas via Google Meet 09 a 13/08/2021
resultado dos candidatos aptos na segunda etapa 16/08/2021

Prazo para recurso da segunda etapa 18/08/2021
resultado de recurso da segunda etapa 20/08/2021

Resultado final 25/08/2021
Período de matricula 08 a 10/09/2021

inicio do semestre – aula inaugural do doutorado 23/09/2021
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Leia-se: iX. croNoGraMa do ProcESSo SElETiVo

atividade – Seleção do doutorado Período -2021
Período de divulgação do Edital 05 a 06/05/2021

Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de esclarecimento em rela-
ção ao texto do edital, através do e-mail selecaoppgesauepa@gmail.com 07 a 08/05/2021

Período de inscrições 11/05 a 24/06/2021
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 14/05/2021

resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 19/05/2021
divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 28/06/2021

data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 30/06/2021
resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 02/07/2021

(primeira etapa): análise do currículo e análise do projeto  
resultado da primeira etapa 05/08/2021

data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 07/08/2021
resultado de recurso da primeira etapa 11/08/2021

Entrevista (Segunda etapa)  
Período das entrevistas via Google Meet 12 a 13/08/2021

resultado dos candidatos aptos na segunda etapa 16/08/2021
Prazo para recurso da segunda etapa 18/08/2021

resultado de recurso da segunda etapa 20/08/2021
Resultado final 25/08/2021

Período de matricula 08 a 10/09/2021
inicio do semestre – aula inaugural do doutorado 23/09/2021

Belém, 27 de maio de 2021.

rUBENS cardoSo da SilVa

reitor da Universidade do Estado do Pará
Protocolo: 660495

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2020/688676 – UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 015/2021 – UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: o objeto do presente Termo é contrato em comodato, referente a reativos, 
tubos a vácuo para coleta de sangue e à cessão de uso de 1 (um) equipamento a 
fim de realização de análises bioquímicas para atender o Laboratório do Centro de 
ciências Biológicas e da Saúde/ccBS, da Universidade do Estado do Pará,,
Valor GloBal: r$ 346.486,20 (Trezentos e quarenta e seis mil, quatro-
centos e oitenta e seis reais e vinte centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 25/05/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 25/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 25/05/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 06/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8472
fonte: 0269 0669
Elemento de despesa: 339030
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: laBiNBraZ coMErcial lTda
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 73.008.682/0001-52
ENdErEÇo: av. Guido caloi, 1935, Blocos a e B – Térreo
Bairro: Jardim São luiz
cidadE: São Paulo
Uf: SP
cEP: 05802-140,
ordENador
rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 660569

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 758/2021, de 26 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00

Portaria N° 759/2021, de 26 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: Joao HaMilToN PiNHEiro dE SoUZa
Matrícula funcional: 55586758/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 760/2021, de 26 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 761/2021, de 26 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
Portaria N° 766/2021, de 26 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: TiaGo fErrEira fErrEira
Matrícula funcional: 55585516/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 660572

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 31/2021-UePa
Processo seLetiVo esPeciaL 2021 Para o MUNicÍPio de Pa-
raUaPeBas - ProseL esPeciaL ParaUaPeBas 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atribui-
ções, em consonância com o regimento Geral da UEPa e o Projeto Execu-
tivo dos Processos Seletivos 2021, aprovado pelo coNSUN, torna público 
as normas e procedimentos para o ingresso em vagas para os cursos de 
graduação desta instituição de Ensino Superior, por meio do ProcESSo 
SElETiVo ESPEcial ParaUaPEBaS 2021.
as solicitações de inscrições ao ProSEl ESPEcial ParaUaPEBaS 2021 se-
rão realizadas exclusivamente via internet, por meio do endereço https://
www2.uepa.br/proselesp , no período de 01 a 14/06/2021.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br 
Maiores informações: fone: (91) 3299-2216 / 3244-4009 e e-mail: daa@uepa.br
Belém, 27 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 660565

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

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 214/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/406833
r E S o l V E:.
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 02/06/2021 
a 01/07/2021, correspondente ao restante dos triênios de21/12/2005 a 
20/12/2008, para o(a) servidor(a), fraNciNETE PoNTES crUZ . Socio-
loGo, Matrícula nº. 54194535 , lotado, na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de aBril de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 232/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/409756
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 03/05/2021 
a 01/07/2021, correspondente ao triênio de 19/05/2003 a 18/05/2006, 
para a servidora, Maria lUZia da SilVa GoMES, Matrícula nº 3213099/1, 
carGo: SErVENTE , lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 660810

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 307/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o Processo n° 2021/519743
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 7.200,00(SETE Mil E dU-
ZENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), KlEidilENa do Socorro 
aNdradE ElES, MaT. 5956269, coordENadora, para atender despesas 
coM a rEaliZaÇÃo da caMPaNHa Para ErradicaÇÃo do TraBalHo 
iNfaNTiol 2021. 87101- 08.244.1505.8862 0107 233.379
dESPESa: : 3390 39 r$ 7.200,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 660700

diÁria
.

Portaria Nº 305 /2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/525864
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
PEdro lÚcio SaNTa roSa da lUZ, MaT. 55587628,dirETor; rolaNdo
aUGUSTo NoroNHa BaTiSTa, MaT. 80845321, coordENador; oSValdo 
dE aNdradE loPES filHo, MaT. 54190378, aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo, que se deslocará para a cidade de alTaMira E UrUara, no período 
28/06/2021 a 03/07/2021 com o objetivo de aTENdiMENTo doS TraBalHa-
dorES No cENTro do TraBalHo E cidadaNia, cUJo MoToriSTa Valdi-
ViNo rocHa da crUZ, MaT.3223639 fará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de fEVErEiro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 306/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/525786
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
aNa PaTricia araUJo raMoS , coordENadora, MaT. 57217289; lEo-
MarQUES crUZ doS SaNToS,MaT.57192819, aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo,fraNcY GaBriEla MarQUES cHaUMoNT, MaT.80845399, coordE-
Nadora irÃo ViaJar Para o MUNiciPio dE TailaNdia, iTUPiraNGa E
MaraBa No PEriodo 21/06/2021 a 26/06/2021 , cUJo oBJETiVo HaBi-
liTaÇÃo dE TEcNicoS a PlaTaforMa EMPrEGa MaiS BraSil, rEUNiÃo 
coM GESTorES dE fUNdo a fUNdo . o MoToriSTa ValdiViNo rocHa 
da crUZ, MaT 3223639 rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 295/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/514446
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
fraNcY GaBriEla MarQUES, coordENadora, matrícula nº 80845399;
rolaNdo aUGUSTo NoroNHa BaPTiSTa, coordENador, MaT.80845321; 
cáSSia criSTiNa fErrEira MarQUES ,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
MaT.54190384, que se deslocaram ao município de BraGaNÇa E caPaNEMa 
, para HaBiliTar E oriENTar TEcNicoS Na PlaTaforMa EMPrEGa MaiS 
BraSil , no período de 07/06/2021 a 12/06/2021, cUJo MoToriSTa Val-
diViNo rocHa da crUZ , MaT 3223639, rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.895 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 660693

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 309/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/297415
r E S o l V E:
cEdEr a servidora EroNdiNa SoUTo BaTiSTa, matrícula 3222268/ 1, ocu-
pante do cargo de agente administrativo, da Secretaria de Estado de assis-
tência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde – SESMa, no período de 01/06/2021 a 31/05/2023, com ônus 
no órgão de origem e posterior reembolso do órgão de destino, nos termos 
do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
26 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 660537

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 17/GecoN de 24 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando o despacho da daf, no protocolo n° 2021/540798, de 
20/05/2021.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor JoSÉ lUiZ arrUda carValHo, matricula 5947239/1, 
para atuar como fiscal titular dos Contratos abaixo relacionados, em substitui-
ção ao servidor EraidES PENa dE MEdEiroS, matrícula 3213404/1:
•Contrato 31/2020. Empresa: Freitas Guimarães &CIA LTDA. Objeto: Ma-
terial de Esportivo.
•Contrato 09/2021. Empresa: Apolo Comercial LTDA. Objeto: Material de 
Expediente.
•Contrato 10/2021. Empresa: GPM Comércio de Gás EPP-ME. Objeto: For-
necimento de Gás GlP.
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura.
dE- SE, ciENcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 660526
Portaria Nº 331 de 26 de Maio de 2021
dESiGNar o servidor claYToN SilVa da SilVa, ocupante do cargo de 
MoNiTor, matrícula nº. 57195296/1, para responder pela Gerencia da 
GEMPS, na ausência da titular roSiaNE GoMES JUca, matrícula nº. 
54189663/ 1, ocupante do cargo MoNiTor – função GErENTE iii, que es-
tará em gozo de licença prêmio, no período de 17/05/2021 a 15/06/2021, 
com ônus para administração.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 660456
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adMissÃo de serVidor
.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 004/2021
objeto: a aQUiSiÇÃo dE MaTErial diVErSo (UTENSÍlioS dE coZiNHa, 
MaTEriaiS EM PoliPoPilENo E dEScarTáVEiS), pelo período de 12 me-
ses, para atender as necessidades das Unidades operacionais da faSEPa 
de Belém e região Metropolitana, Marabá e Santarém.
a fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará – faSEPa, 
informa que foi revogado com base no disposto na Súmula n. 473 do STf, 
o Pregão Eletrônico em epígrafe, com justificativa no processo.
Belém, 26 de maio de 2021.
Presidente da fundação: luiz celso da Silva.

Protocolo: 660734

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 336 de 26 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria do Socorro MoN-
TEiro SoarES matrícula nº. 3217590/1, cargo SocioloGo, triênio 
02.01.2004/2007, período 24.05.2021 à 22.06.2021.
Portaria Nº 337 de 26 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio servidor aNdErSEM claYToN JaTi da coS-
Ta matrícula nº. 57175179/1, cargo MoNiTor, triênio 2013/2016, período 
01.06.2021 à 30.06.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 660648

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 300 de 17 de Maio de 2021-rESolVE: coNcEdEr 
07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, servidora Maria do  
Socorro Silva Sousa, matrícula nº. 57200393/1, MoNiTor, no período de 
12.03.2021 a 18.03.2021.
Portaria Nº. 308 de 20 de Maio de 2021-rESolVE: coNcEdEr 
15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde ,Servidor carlos 
Gedean  Pereira Brandão, matrícula nº. 54191109/1, cargo de MoNiTor, 
período de 28.04.2021 a 12.05.2021.
Portaria Nº. 311 de 20 de Maio de 2021-rESolVE: coNcEdEr 07 (sete) 
dias de licença para Tratamento de Saúde , servidora TÂNia dE BriTo liMa, 
matrícula nº. 57188621/1,MoNiTor, período de 12.03.2021 a 04.04.2021.

PorTaria Nº 307 de  20 de Maio de  2021.resolve conceder licença  para tratamento de saúde aos servidores  abaixo  
relacionados: 

NoME carGo MaT laUdo   PErÍodo diaS loTaÇÃo
waldinei reis Negrão Monitor 5799341/2 74268  29.03.21 a 07.04.2021 10 ciaM SidEral

Vera débora Maciel Vilhena ag.por-
taria 54195037/2 74267  29.03.21 a 01.04.2021 4 PrESidÊNcia

Junice  rodrigues arruda Monitor 55588542/1 74266  20.04.21 a 18.06.2021 60 GrH
 lUiZ cElSo da SilVa-PrESidENTE-faSEPa

Protocolo: 660504

errata
.

errata: contrato 12-2021-FasePa
Publicado doE: 34.545, data: 08/04/2021
onde se lê: Vigência 07/04/2021 à 07/04/2022
Lêia-se: 07/04/2021 à 06/04/2022

Protocolo: 660498

diÁria
.

Portaria nº 196, de 26 de maio de 2021.
Processo nº 554111/2021.
oBJETiVo: realizar acompanhamento e assessoramento técnico no ciaM/MaraBá.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 25/05/2021 a 29/05/2021. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: alESSaNdra daS GraÇaS cardoSo dE oliVEira, aS-
SiSTENTE Social, Matricula 54195567/1, daNiEl liMa cardoSo, Mo-
NiTor, Matricula 57200477/1, e dElliVio caSTro SacraMENTo, MoTo-
riSTa, Matricula 54191311/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 660571
Portaria 195 – do dia 26/05/2021
oBJETiVo: realizar capacitação e assessoramento técnico e elabora-
ção do Plano municipal de atendimento Socioeducativo nos municípios 
(Proc.554562/2021-Mem.164/2021-crEaM)
SErVidora: TaTiaNE rodriGUES coSTa
carGo: coMiSSioNado GErENTE i- MaTrÍcUla Nº 5932138/ 2
SErVidora: JaNE GarETE SaraiVa TEiXEira
carGo:MoNiTor – MaTrÍcUla : 54189614/ 1
SErVidora: MariZa calaNdriNi MUriBEca
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo -  MaTricUla: 5661250/ 2
SErVidor : Marcio ailaN MoUra loBo
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956509/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :BaiÃo, MocaJUBa/Pa
PEriodo da ViaGEM: 07 a 11/06/2021 – diaria –4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 660567

torNar seM eFeito
.

TORNAR SEM EFITO a publicação no Diário Oficial nº 34.569 de 30.04.21
a Portaria Nº. 256 de 29 de aBriL de 2021
assunto: licença Premio.
Servidor: damiana freitas do Espirito Santo
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 660566

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria N0 205 de 20 de maio de 2021
dESiGNaÇÃo PrEGoEiro E coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
designa o Pregoeiro e Equipe de apoio da comissão Permanente de lici-
tação da  Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o processo administrativo eletrônico nº 2021/346125
rESolVE:
art. 1º - designar o Pregoeiro e Equipe de apoio, para compor a comissão 
Permanente de licitação da SEJUdH, conforme descrição infra:
i – Pregoeiro:
- Jacirene andrade fiel Moraes – Matrícula 5922778/2
ii – Equipe de apoio Titular:
- José rodrigo Marques de azevedo – Matrícula 5959728/1
- Ernesto lavor Silva – Matrícula 57201766/1
iii – Equipe de apoio Substituta
- lilian da Silva oliveira Pena – Matrícula 57202922/1
- angélica cristina ortiz Elmescany – Matrícula 54185870/3
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
art. 3º registre-se, publique-se e cumpre-se.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 660502

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 211/2021
oBJETiVo: Participarem da ação de “Monitoramento da rede de atendi-
mento à Mulher”.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Breves/Pa
SErVidor:
•MARCIA ANDREIA JORGE DE LIMA; CARGO: Coordenadora-CIPM; MAT: 
57190023/4 ; PErÍodo: 15 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 4,5
•KELEM CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS; CARGO: Assistente Social; MAT: 
57192833; PErÍodo: 15 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 4,5
•TELMA MARIA MEDEIROS DE LIMA; CARGO: Assist. Social; MAT: 
54185843/4; PErÍodo: 15 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 4,5
•KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO; CARGO: Assistente Administrati-
vo; MaT: 5116945/3; PErÍodo: 15 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 4,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 660582
diÁrias
Portaria Nº 213/2021
oBJETiVo Para entregar o Termo de cooperação Técnica nº 01/2021 para 
implementação do Sistema Nacional de informações de defesa o consumidor 
– SiNdEc e acompanhar o Secretário de Estado de Justiça e direitos Huma-
nos na posse do coordenador do Núcleo regional de Justiça de altamira/Pa
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: alTaMira/Pa
SErVidor:
•ELIANDRO JOSÉ KOGEMPA BARBOSA; CARGO: Diretor/PROCON; MAT: 
57203852/7; PErÍodo: 27 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 1,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 660817
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo efetuada no doe 34551 de 14 de abril de 
2021, Protocolo 644839
onde se lê:
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 01/2021
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, inciso Viii da lei 8.666/93
Leia-se:
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 01/2021
fUNdaMENTo lEGal: art.25, caput da lei 8.666/93
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral- NGPM credcidadão.

Protocolo: 660641

FÉrias
.

Portaria Nº 024/2021 de 26 de Maio de 2021
o diretor-Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei nº 7.774 de 23/12/2013 e de acordo com o decreto publicado no doE 
nº 33599 de 17 de abril de 2018.
rESolVE:
i-art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares, conforme quadro abaixo:

Matrícula Nome
 Período aquisitivo   Gozo 

54197662 roBErTa NaZarÉ VaZ PErEira 01/02/2020 a 
31/01/2021. 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Protocolo: 660683

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 359/2021, de 25 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/544951, de 21/05/2021 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, matrícula 
nº 51855667/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas - 
Arquiteto, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

26/2021 Pr construtora ltda EPP Execução dos serviços de construção de uma Praça no 
Município de almeirim-Pa.

ii - dESiGNar o servidor PaUlo fraNciNETTE MarQUES, matrícula 
6661/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 660601

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 28/2021– tP 005/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90

aoKi & SoUZa ENGENHaria lTda - cNPJ 21.250.517/0001-09
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE 700 METroS dE ESTiVaS EM coNcrETo ar-
Mado Na Vila dE MaiUaTá, No MUNicÍPio dE iGaraPÉ-Miri/Pa.
ViGÊNcia: 27/05/2021 a 27/08/2022
Valor: r$ 403.039,87
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE00897
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1508.7556 449051 0101/0301
07101 15.451.1489.7645 449051 0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
alameda José alberto cruz, 568, Novo Estrela, na cidade de castanhal-Pa, 
cEP 68.742-221.
Telefone: (91) 98414-0081

Protocolo: 660826

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º tac Nº 47/2018 – cP Nº 11/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
caBaNo ENGENHaria E coNSTrUÇÃo lTda – cNPJ 83.764.449/0001-53
objeto: recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas com cBUQ, nos mu-
nicípios da região de integração do Marajó, total de 50 km, no Estado do Pará.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 24/05/2021 a 19/01/2022
data da assinatura: 24/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 660538

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo - toMada de PreÇos tP 
008/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEforMa, aMPliaÇÃo E adEQUaÇÃo do PrÉdio da SEPlad, no 
Município de BELÉM, neste Estado, conforme especificações técnicas, pla-
nilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli cPJ: 08.928.777/0001-
22 - HaBiliTada;
2 - coNSÓrcio NoVa SEPlad, - EMPrESaS: PoliENGE ENGENHaria 
lTda cNPJ: 63. 841.076/0001-60, STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErVi-
ÇoS EirEli cNPJ: 07.342.268/0001-50, SaNTa riTa ENGENHaria lTda 
cNPJ: 83.308.593/0001-85- HaBiliTada;
3 - MaPE ENHGENHaria EirEli cNPJ: 05.085.592/0001-05– HaBiliTada;
4 - coNSÓrcio MaraJoara – EMPrESaS: TEXaS coNSTrUÇÕES E Sa-
NEaMENTo lTda – EPP cNPJ: 04.884.383/0001-69, M&B ENGENHaria 
lTda cNPJ: 02.656.632/0001-33– HaBiliTada;
5 - MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda cNPJ: 02.577.145/0001-85 – HaBiliTada;
6 - coNSÓrcio NoVa SEPladE -  EMPrESa: MS VaScoNcElloS coNS-
TrUÇÕES lTda – EPP cNPJ: 11.162.439/0001-37, coNSTrUTora SaNTa 
TErEZa lTda cNPJ: 05.693.333/0001-67- HaBiliTada;
7 - TraNSTErra loGiSTica E EMPrENdiMENToS lTda cNPJ: 
19.254.583/0001-05 – HaBiliTada;
8 - GS coNSTrUÇÕES EirEli cNPJ: 18.207.297/0001-26 – HaBiliTada;
9 - P GEMaQUE MaToS EirEli cNPJ: 18.611.601/0001-04 - HaBiliTada
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
1 - coNSTrUTora iMPaX lTda cNPJ: 10.571.491/0001-84 – iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 26 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 660741

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 363/2021, de 25 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/555642, de 24/05/2021 – difiS/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, Ma-
trícula nº 51855667/2; cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públi-
cas – arquiteto, Suprimento de fundos no valor de r$ 160,00 (cento e ses-
senta reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

07.7556 0101 339033 160,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 660594
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diÁria
.

Portaria Nº. 362/2021, de 25 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 2021/555642, de 24/05/2021 
– 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, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: realizar fiscalização no contrato de Efetivação e reforma da 
Praça da cidade, Município de curuá/Pa, contrato nº 024/2021.
dESTiNo: Santarém e curuá/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 31/05 a 04/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 660589

FÉrias
.

Portaria Nº. 351/2021, de 20 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2020/249649, de 27/03/2020 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 17/05/2021 a 15/06/2021 (30 dias), 
as férias do servidor Marco aNTÔNio alVES BENEVidES, matrícula nº. 
5939589/1, ocupante do cargo de Motorista; anteriormente concedidas 
através da PorTaria nº. 002/2020, de 03/01/2020, publicada no doE nº 
34.081, de 06/01/2020; Transferidas através da PorTaria nº 090/2020, 
de 03/02/2020, publicada no doE 34.107, de 04/02/2020; Transferidas 
através da PorTaria nº 446/2020, de 03/07/2020, publicada no doE nº 
34.275, de 08/07/2020; Transferidas através da PorTaria nº 924/2020, 
de 11/12/2020, publicada no doE nº. 34.437, de 16/12/2020, referente ao 
período aquisitivo 23/02/2019 a 22/02/2020.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a contar de 17/05/2021;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 660606

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 48/2020
Objeto: Acréscimos e decréscimos quantitativos, ficam ajustadas as Plani-
lhas do contrato e decrescido o valor de r$7.003,86 (sete mil e três reais 
e oitenta e seis centavos), passando seu valor global de r$8.077.805,02 
(oito milhões e setenta e sete mil e oitocentos e cinco reais e dois centa-
vos), para r$8.070.801,15 (oito milhões e setenta mil e oitocentos e um 
reais e quinze centavos), representando um decréscimo de 0,09762% em 
relação ao valor inicial contrato.
data da assinatura: 25/05/2021.
Classificação do objeto: Outros.
contratada: Hidro Engenharia Sanitária e ambiental ltda.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 660445

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 070/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:

1.dESiGNar a Senhora EliaNa BraGa dE SoUZa, cPf nº 508.987.102-78, 

para assumir a função em comissão de Gerente da célula Executiva de re-

gularização Patrimonial, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.

2.TorNar sem efeito a PorTaria nº 064/2021-PrESi.
3.ESTa PorTaria entra em vigor a contar de 01.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 660515

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo
regime diferenciado de contratação nº 002/2021
a comissão de licitação Permanente da companhia de Habitação do Pará 
(cohab)comunica que, por motivos de ordem técnica, resolveu suspender 
a sessão de abertura do rdc002.2021. comunicamos que após os ajustes 
necessários, será publicada nova data para realização do certame.
Belém, 25 de maio de 2021
lÍGia doS SaNToS NEVES
Presidente da cPl

Protocolo: 660396

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 2020/361694
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará, usan-
do de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, HoMoloGa o resul-
tado da licitação Pregão Eletrônico de Nº 03/2021, na forma da lei de nº 
10.520/2002, lei federal nº 13.303/2016, decreto Estadual nº 2.121/2018 
do decreto federal de nº 5.450/2005, e do regulamento interno de licita-
ções e contratos da coHaB-Pa - rilc,  por atender as exigências do Edital.
Belém, Pa, 26/05/2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 660726

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 2020/361694
o Pregoeiro da coHaB-Pa, em conformidade com o inciso iV do art.3º c/c 
o inciso XX do art. 4º, ambos da lei nº 10.520/02 e o inciso iX do art. 11º 
do decreto federal de nº 5.450/05 e disposições do Edital da licitação, 
adJUdica e torna Publico o resultado da licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico de Nº 03/2021, para a aquisição de material de limpeza, em 
favor das empresas abaixo:
STar coMErcio dE aliMENToS lTda, referente aos itens 1, 3, 5, 13, 16, 
17, 19, 20, 22, por apresentar proposta no valor global de r$ 10.251,86 
(dez  mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos);
B N dE JESUS EirEli, referente aos itens 6, 7, 11, 12,  por apresentar 
proposta no valor global de r$ 3.051,00 ( três mil e cinquenta e um reais);
EdEr JUNior G. loPES, referente ao item 2, por apresentar proposta no 
valor global de r$ 1.905,00 ( um mil, novecentos e cinco reais);
J M foNSEca MarTiNS lTda, referente ao item 4  por apresentar proposta 
no valor global de r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos  reais);
PaPEl E cia ProdUToS, referente ao item 14  por apresentar proposta no 
valor global de r$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais);
ViEira & rodriGUES coMErcio, SErVico E EVENToS, referente 
ao item 18, por apresentar proposta no valor global de r$ 3.126,00 
(três mil cento e vinte e seis reais);
VS dElGado coMErcio dE arTiGoS dE EScriTorio EirEli referente 
ao item 15, por apresentar proposta no valor global de r$ 14.988,50 (qua-
torze mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos);
Belém, Pa, 26/05/2021.
albano Bulhões leite
Pregoeiro da coHaB-Pa.

Protocolo: 660720

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 022/2021-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§ 2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/534562 que se refere à contratação 
de Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Processamento 
de dados do Estado do Pará.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
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r E S o l V E:
dESiGNar
1- o servidor ricardo SaNToS MarQUES, identidade funcional n° 
5816530, ocupante do cargo de coordenador de Sistemas deste Núcleo 
de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM, para fiscalizar o 
contrato 005/2021-NGTM, celebrado entre o NGTM e a ProdEPa - Proces-
samento de dados do Estado do Pará - durante sua vigência.
2- o servidor JoÃo ESTaNiSlaU GoNÇalVES loBaTo, identidade funcional n° 
5832365, ocupante do cargo de Assessor Administrativo, para assumir a fiscali-
zação do contrato nº 005/2021, nas ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 20 de maio de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 660732

coNtrato
.

Número do Contrato/Exercício: 005/2021-NGTM
Valor Total: 105.872,28
Objeto: Fornecimento de Internet 50Mbps, Link de Dados de fibra 50Mbps, 
licença de uso de Sistemas Globais (SiafEM e SiMaS), manutenção e su-
porte de Website/portal e Hospedagem de Website 30Gb.
data da assinatura: 20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 20/05/2022
liciTaÇÃo
Nº534562/2021-NGTM
Modalidade: dispensa
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 950101.26.126.1508.8238
Elemento de despesa: 33914057
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado do Pará-ProdEPa
Endereço: rodovia augusto Montenegro,Km 10, icoaraci, cEP:66820-000 - Belém/Pa
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 660724

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria
.

Portaria Nº 188 de 26 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:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a partir de 27/05/2021, o gozo 
de férias da servidora KaroliNE liMa cordEiro, identidade funcional nº 
5945923/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada na diretoria de ciência 
e Tecnologia - dcT, referente ao exercício 2020/2021, concedido anterior-
mente, no período de 17/05/2021 a 02/06/2021, através da PorTaria nº 
156 de 07/05/2021, publicada no doE nº 34.578, de 10/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 660815
Portaria Nº 186 de 26 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 disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
loTar o servidor MarcElo cid Garcia SalES, identidade funcional nº 
5895261/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, 
ciência, Tecnologia e inovação - administração, na diretoria de adminis-
tração e finanças – daf, a contar de 18/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 660806
Portaria Nº 187 de 26 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.
rESolVE:
i - rEVoGar a PorTaria nº 079, de 02/03/2020, publicada no doE nº 
34.132, de 03/03/2020, que designou o servidor MarcElo cid Garcia 
SalES, identidade funcional nº 5895261/2, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação - admi-
nistração, como agente Público de controle - aPc desta Secretaria, nos 
termos do art. 2° da PorTaria aGE n° 117/2014.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos a partir de 18/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 660796

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa N° 
016/2021 – EDITAL/CHAMADA – 012/2017 – Concessão de Apoio 
ao desenvolvimento de tecnologias assistivas
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
BENEficiário: aNGra lUZia corrÊa doS rEiS
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 
apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/chamada – 012/2017 – 
concessão de apoio ao desenvolvimento de Tecnologias assistivas.
Valor da BolSa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
ViGÊNcia do TErMo: 26/05/2021 a 26/12/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 26/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
EXTraTo do TErMo dE oUTorGa E acEiTaÇÃo dE BolSa N° 015/2021 – 
EdiTal/cHaMada – 012/2017 – concessão de apoio ao desenvolvimento 
de Tecnologias assistivas
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
BENEficiário: KáTia rEGiNa SaBEl MoTa
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 
apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/chamada – 012/2017 – 
concessão de apoio ao desenvolvimento de Tecnologias assistivas.
Valor da BolSa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
ViGÊNcia do TErMo: 26/05/2021 a 26/12/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 26/05/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 660442

secretaria de estado
de tUrisMo

.

terMo de sUBcessÃo de Uso Nº 01/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 E fUTEBUrGUEr rESTaUraNTES E coMErcio 
lTda, cNPJ Nº 28.509.675/0001-80
oBJETo: SUBcESSioNário a utilização do espaço, localizado na rua João 
Pessoa – orla do Maçarico – Município de Salinópolis, sendo quiosque n° 
02 (tipo venda de coco) – praça da tartaruga.
Valor: 1.920,00 (Mil novecentos e vinte reais).
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 21/05/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/05/2021
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS

Protocolo: 660556
terMo de sUBcessÃo de Uso Nº 02/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 E fUTEBUrGUEr rESTaUraNTES E coMErcio 
lTda, cNPJ Nº 28.509.675/0001-80
oBJETo: SUBcESSioNário a utilização do espaço, localizado na rua João 
Pessoa – orla do Maçarico – Município de Salinópolis, sendo quiosque n° 03 
(tipo venda de coco) – próximo a praça ap. de ginástica.
Valor: 1.920,00 (Mil novecentos e vinte reais).
ViGÊNcia: 21/05/2021 a 21/05/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/05/2021
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS

Protocolo: 660558

deFeNsoria PÚBLica
.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 029/2021
Processo N.º 2021/506002-dPe/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo a aTa SrP 022/2020 – TJPa
PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 032/TJPa/2020
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJ/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda - 
EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.055.122/0001-00.
oBJETo: o presente termo tem por objeto contração do SErViÇo dE cHa-
VEIRO em conformidade com as especificações, qualidade e condições ge-
rais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edita.
daTa aSSiNaTUra: 26/05/2021
Valor GloBal: r$ 21.524,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
Gp Pará: 266598
ViGÊNcia: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada:
JoSÉ lUiZ SoUZa, cPf: 041.784.082-91.
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ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa 1º de março, nº. 239 – loja 06, bairro 
campina, cEP: 66.019-090, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 660595

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 01/2021
coNtrato Nº: 023/2020
Processo N.º 2020/366145dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa: P.a. ENGENHaria coMErcial lTda-ME, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 09.605.413/0001-74.
oBJETo: constituí objeto presente instrumento a alteração quantitativa 
do contrato nº 023/2020, relativo ao Serviço de Manutenção Predial, com 
fundamento no art. 65, §1º, c/c o art. 58, i, da lei nº 8.666/93, para me-
lhor adequação às finalidades de interesse público, em razão do acrescido 
em r$ 47.149,75 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e 
setenta e cinco centavos). o contrato ora aditado teve o valor acrescido 
em 47.149,75 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e se-
tenta e cinco centavos), dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º do art. 65, da lei 
Nº 8.666/93. o acréscimo do objeto contratual resultará na alteração no 
valor global do contrato, passando para o valor global de r$ 235.748,78 
(duzentos e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta 
e oito centavos). daTa aSSiNaTUra: 26/05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1492.7654 Elemento de despesa: 
449039 fonte: 0115 Plano interno (Pi): 105rEfdiVBE. foro: Justiça Es-
tadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: PaTricK aUGUSTo Maia BarrEiroS.
cPf/Mf: 670.627.172-15.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua dos Tamoios, alameda Solipa, nº 54 sala B, Bairro: 
Jurunas, cEP: 66.025-5400, telefone: (91) 3272-5874/98836-2824/98279-3031.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo– defensora Pública Geral
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 660662
terMo aditiVo Nº 03/2021
coNtrato Nº: 042/2017
Processo Nº: 2012/196749- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e o senhor 
oliVio doS SaNToS BaSToS, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 119.118.832-91.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é o 
da ModificaÇÃo do PraZo dE locaÇÃo do iMÓVEl, incialmente esta-
belecido na cláUSUla QUarTa, por mais 12 (doze) meses, a contar de 
31.05.2021 a 31.05.2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza da despesa: 339036. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 266606
daTa aSSiNaTUra: 24/05/2021. foro: Justiça Estadual do Pará – co-
marca de Belém.
locador: oliVio doS SaNToS BaSToS.
cPf: 119.118.832-91.
ProcUrador do locador: JoÃo PaUlo MarQUES BaSToS.
cPf/Mf: 005.118.332-37.
ENdErEÇo do ProcUrador: avenida Presidente Vargas, nº 320, Sala 
19, Bairro centro, cEP: 68.625-130 Paragominas/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 660457
terMo aditiVo Nº 01/2021
coNtrato Nº: 021/2020
Processo Nº: 2020/202469- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa diGiTro TEcNoloGia S.a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
83.742.803/0001-76.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Quinta do contrato nº 021/2020 com vigência por mais 12 (doze) meses, 
a contar de 25/05/2021 a 25/05/2022. daTa aSSiNaTUra: 24/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 266598 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: MilToN JoÃo dE ESPÍNdola
cPf/Mf: 251.985.059-00.
ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua Professora Sofia Quint de Souza, nº 167, 
cEP. 88.085-04, florianópolis/Sc.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 660441
terMo aditiVo Nº 02/2021
coNtrato Nº: 040/2017
Processo Nº: 2017/78709- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e o senhor 
Sr. raiMUNdo NoNaTo JUraci MaGalHÃES (cPf/Mf nº. 020.136.902-82).
oBJETo o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é o 
da ModificaÇÃo do PraZo dE locaÇÃo do iMÓVEl, incialmente es-
tabelecido na cláUSUla TErcEira, por mais 12 (doze) meses, a contar 

de 29.05.2020 a 29.05.2021. E ModificaÇÃo do Valor dE locaÇÃo 
do iMÓVEl, inicialmente estabelecido na cláUSUla QUarTa, alterando o 
valor mensal para r$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em razão do 
acordo entre as partes, conforme previsão do art. 18 da lei nº 8.245/91.
daTa aSSiNaTUra: 24/05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. Natureza da despesa: 
339036 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 266606 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
ENdErEÇo do locador: rua lauro Sodré, 434, cEP: 68620-000, Viseu/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 660471

FÉrias
.

Portaria Nº 311/2021-GGP-dPG, de 25 de Maio de 2021. o dE-
fENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº  2021/528999. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a Subdefensora Pú-
blica-Geral do Estado do Pará, MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, 
id. funcional: 5832080/ 2, referente ao aquisitivo (2020/2021), com 
gozo fracionado, nos períodos de 17/07/2021 a 28/07/2021 – 12 dias e 
10/01/2022 a 27/01/2022 – 18 dias.
Joao PaUlo carNEiro GoNcalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 660719

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado
a Presidência do conselho Superior da defensoria Pública do Pará co-
munica que, por motivos extraordinários, a 87ª Sessão Extraordinária 
(28/05/2021), cujas pautas principais seriam o julgamento da lista de an-
tiguidade 2020/2021 e o 6ª concurso de Promoção para a classe Especial 
da defensoria Pública do Pará, foi cancelada. Nova data de realização será 
divulgada em Diário Oficial do Estado e sítio da Instituição.
Belém, 26 de maio de 2021.
João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 660464
terMo de adesÃo a ata srP 022/2020 – tJPa
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 032/tJPa/2020
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ – tJ/Pa
Processo N.º 2021/506002-dP/Pa.
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do ProcESSo N.º 2021/506002, que obteve 
autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata de registro de 
Preços 022/2020, oriunda do Pregão Eletrônico nº 032/2020 do TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJ/Pa, objetivando a contração do SErViÇo dE 
CHAVEIRO em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais 
estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital, com vistas a atender 
às necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços 022/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 032/2020 do TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJ/Pa, na 
qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por meio de cota-
ção de preços a vantagem econômica para esta adesão.
coNTraTada: rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda - EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 02.055.122/0001-00, com sede na cidade de Belém, Estado 
do Pará, à Travessa 1º de março, nº. 239 – loja 06, bairro campina, cEP: 
66.019-090, neste ato representada por seu diretor, JoSÉ lUiZ SoUZa, 
brasileiro, portador da identidade nº 3334988 SSP/Pa, inscrito no cPf sob 
o nº 041.784.082-91.
Valor GloBal 21.524,00 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro 
reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
Gp Pará: 266598
daTa da aSSiNaTUra: 26 de maio de 2021.
_____________________________________
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral.

Protocolo: 660580
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.

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 057/tJPa/2020

acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 057/TJPa/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de desinstalação, substituição e realocação dos equipamentos de ar condicionado tipo expansão dire-
ta e VRF, Splits (ou outro equipamento de outra classificação que vier a substituir estes) instalados no Bloco 02 e 03 do Fórum da Comarca de Ananin-
deua e no Edifício desembargador Paulo frota, conforme quantidades e exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a respeito do certame 

estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 26/05/2021. Secretaria de administração do TJPa.
Protocolo: 660618

sUPriMeNto de FUNdo
.

PorTa-
ria

ProcESSo
 

coMarca/dEParTa-
MENTo

SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPli-
caÇÃo

PrESTar 
coNTaS 

aTÉ
combus-

tivel
consumo

Transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica daTa 

iNicial
daTa 
fiNal

339030 339030 339033 339036 339039
454 Pro202101194 acará GlEYci airES da coSTa 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
455 Pro202101195 afUá laUra loPES raUda 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
456 Pro202101196 alMEiriM ENEida Maria MoNTEiro da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 720,00 0,00 315,00 0,00 1.035,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
457 Pro202101197 aNaJáS MaNoEl dE dEUS alcaNTara PErEira 2º QUadriMESTrE 1.360,00 630,00 0,00 230,00 0,00 2.220,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
458 Pro202101198 aNaPU NEYla roSY frEirE dE SoUZa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.150,00 0,00 0,00 290,00 1.440,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
459 Pro202101199 aUGUSTo corrÊa JaNaiNa MENdoNÇa SaNTiaGo 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

460 Pro202101200 aUrora do Pará
fraNciSco ElViS PrESlEY doS SaNToS SoUSa 

ToScaNo
2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 175,00 0,00 750,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

461 Pro202101201 BaiÃo roSiNaldo arNaUd BorGES 2º QUadriMESTrE 0,00 805,00 0,00 115,00 0,00 920,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
462 Pro202101202 BoNiTo daNiEllE oliVEira dE Sá 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
463 Pro202101203 BraSil NoVo lUcirENE dE SoUSa rodriGUES 2º QUadriMESTrE 0,00 860,00 0,00 665,00 0,00 1.525,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
464 Pro202101204 BrEU BraNco lUcaS rEiS ParENTE 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
465 Pro202101205 BUJarU NaZarE coSTa BESSa 2º QUadriMESTrE 130,00 630,00 0,00 230,00 0,00 990,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
466 Pro202101206 cacHoEira do arari daNiElE SoUSa SiMarro 2º QUadriMESTrE 445,00 630,00 0,00 230,00 0,00 1.305,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
467 Pro202101207 caPiTÃo-PoÇo raiMUNdo NoNaTo alVES faVacHo 2º QUadriMESTrE 0,00 750,00 0,00 0,00 345,00 1.095,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
468 Pro202101208 cHaVES roSYHaNNE dE MaToS faVacHo 2º QUadriMESTrE 0,00 460,00 0,00 400,00 0,00 860,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
469 Pro202101209 coNcÓrdia do Pará dENiSE ElEM MarTiNS rENTE PErEira 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
470 Pro202101210 cUrioNÓPoliS Maria MilaNdE rodriGUES SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 980,00 0,00 230,00 230,00 1.440,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
471 Pro202101211 cUrraliNHo rafaEl MoTa PoNTES 2º QUadriMESTrE 0,00 795,00 0,00 125,00 0,00 920,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
472 Pro202101212 doM EliSEU UliaNa SalaZar coSTa SilVa BarroS 2º QUadriMESTrE 0,00 840,00 0,00 470,00 0,00 1.310,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
473 Pro202101213 Eldorado doS caraJáS fraNciSca lEaNdra da SilVa ViEira 2º QUadriMESTrE 0,00 585,00 0,00 375,00 0,00 960,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
474 Pro202101214 faro BrUNEY NaSciMENTo rEiS 2º QUadriMESTrE 1.050,00 775,00 0,00 315,00 0,00 2.140,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
475 Pro202101215 GarrafÃo do NorTE MEliNa PiNTo dE SoUZa caldEira 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 07/05/21 31/08/21 15/09/21
476 Pro202101216 GoiaNÉSia do Pará  caio KarlaGE corrEa JaiME 2º QUadriMESTrE 0,00 810,00 0,00 50,00 0,00 860,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
477 Pro202101217 GUrUPá aNToNio laUrEaNo diNiZ NETo 2º QUadriMESTrE 1.370,00 630,00 0,00 460,00 0,00 2.460,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
478 Pro202101218 iNHaNGaPi JailToN PadilHa do ValE JUNior 2º QUadriMESTrE 215,00 345,00 0,00 230,00 0,00 790,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
479 Pro202101219 iPiXUNa do Pará cYNTHYa cHriSTHiNa araUJo da SilVa SoUSa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
480 Pro202101220 iriTUia Maria darlicE dE oliVEira MoNTEiro 2º QUadriMESTrE 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 920,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
481  iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira aGUirra 2º QUadriMESTrE 0,00 750,00 0,00 345,00 0,00 1.095,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
482 Pro202101222 JacarEacaNGa ElaNE PaTricio dE frEiTaS SoUZa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
483 Pro202101223 JacUNdá EliZiaNE liMa GoNÇalVES 2º QUadriMESTrE 0,00 750,00 0,00 345,00 0,00 1.095,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
484 Pro202101224 JUrUTi SilVia corrEa TUJi 2º QUadriMESTrE 0,00 345,00 0,00 230,00 0,00 575,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
485 Pro202101225 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo BarroS PiNHEiro 2º QUadriMESTrE 1.495,00 630,00 0,00 230,00 0,00 2.355,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
486 Pro202101227 MEdicilÂNdia Maria aParEcida dE oliVEira loBo 2º QUadriMESTrE 0,00 375,00 0,00 200,00 430,00 1.005,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
487 Pro202101228 MElGaÇo aNa caroliNa dE oliVEira falcÃo 2º QUadriMESTrE 0,00 315,00 0,00 145,00 0,00 460,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
488 Pro202101229 MocaJUBa daNiEl fErNaNdo cardoSo PaES 2º QUadriMESTrE 1.115,00 625,00 0,00 640,00 0,00 2.380,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
489 Pro202101230 NoVa TiMBoTEUa dioNE SaNTa BriGida SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
490 Pro202101231 NoVo rEParTiMENTo aNdrE lUiZ BoZi coSTa 2º QUadriMESTrE 0,00 950,00 0,00 0,00 575,00 1.525,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
491 Pro202101232 oEiraS do Pará roSa Maria cardoSo da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 375,00 115,00 375,00 0,00 865,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
492 Pro202101233 oUrÉM Maria daS dorES GUiMaraES SoarES 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

493 Pro202101234 oUrilÂNdia do NorTE roNE clEY oliVEira doS SaNToS 2º QUadriMESTrE 0,00 1.090,00 0,00 260,00 185,00 1.535,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
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494 Pro202101235 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo MoNTEiro 2º QUadriMESTrE 0,00 545,00 0,00 315,00 145,00 1.005,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
495 Pro202101236 PEiXE-Boi WillaNEa raiMUNda da SilVa E SilVa 2º QUadriMESTrE 130,00 575,00 0,00 230,00 0,00 935,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
496 Pro202101237 PorTEl lUciValdo rodriGUES MorEira 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 290,00 0,00 950,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
497 Pro202101238 PorTo dE MoZ cliBEr PaMPloNa BarroSo 2º QUadriMESTrE 915,00 375,00 0,00 460,00 0,00 1.750,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
498 Pro202101239 PraiNHa ElZaNY Mafra fEiToSa 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 115,00 0,00 690,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
499 Pro202101240 PriMaVEra claUdio dE BarroS PEiXoTo 2º QUadriMESTrE 130,00 430,00 0,00 200,00 0,00 760,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
500 Pro202101242 rUrÓPoliS WallacE carNEiro dE SoUSa 2º QUadriMESTrE 0,00 720,00 0,00 145,00 0,00 865,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
501 Pro202101243 SalVaTErra liVia forMiGoSa dE liMa 2º QUadriMESTrE 0,00 800,00 0,00 520,00 0,00 1.320,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
502 Pro202101244 SaNTa lUZia do Pará alacY PENa dE SoUSa 2º QUadriMESTrE 0,00 805,00 0,00 460,00 0,00 1.265,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21
503 Pro202101245 SaNTa Maria do Pará rEGiNaldo cardoSo da crUZ 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
504 Pro202101246 SaNTaNa do araGUaia lUiZ carloS SaNToS da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.350,00 0,00 245,00 750,00 2.345,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
505 Pro202101247 SaNTarÉM NoVo Jairo NaSciMENTo dE SoUZa 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
506 Pro202101248 SaNTo aNToNio do TaUá rENaTo laGo ViEira 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

507 Pro202101249
SÃo caETaNo dE 

odiVElaS
MicHElY PaNToJa dE alENcar 2º QUadriMESTrE 255,00 660,00 0,00 260,00 0,00 1.175,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

508 Pro202101250
SÃo doMiNGoS do 

araGUaia
MarlENiSE MENdES da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 750,00 0,00 230,00 115,00 1.095,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

509 Pro202101251
SÃo doMiNGoS do 

caPiM
dioNiSio dE MElo SoarES 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

510 Pro202101252 SÃo fÉliX do XiNGU MarYSSUZ MacENo rioS 2º QUadriMESTrE 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
511 Pro202101253 SÃo fraNciSco do Pará fraNciSco roQUE GUErrEiro dE oliVEira 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

512 Pro202101254
SÃo GEraldo do 

araGUaia
Maria aParEcida PErEira dE BriTo 2º QUadriMESTrE 0,00 375,00 0,00 400,00 150,00 925,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

513 Pro202101255 SÃo JoÃo do araGUaia JoBSoN SaNToS coSTa 2º QUadriMESTrE 260,00 545,00 0,00 315,00 0,00 1.120,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

514 Pro202101256
SÃo SEBaSTiÃo da Boa 

ViSTa 
MElaNia SaNTaNa da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21

515 Pro202101257 SENador JoSÉ PorfÍrio JoSE EdilSoN dE oliVEira 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21
516 Pro202101258 TErra SaNTa flaVio BEZErra dE aBrEU 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 260,00 0,00 920,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
517 Pro202101259 UliaNÓPoliS iraNEia SilVa dE oliVEira 2º QUadriMESTrE 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 920,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
518 Pro202101260 UrUará lUiZ afoNSo doS SaNToS 2º QUadriMESTrE 0,00 690,00 0,00 315,00 0,00 1.005,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
519 Pro202101261 ViTÓria do XiNGU Maria SHirlaNE dUarTE GaMa 2º QUadriMESTrE 240,00 660,00 0,00 260,00 0,00 1.160,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
520 Pro202101262 aBaETETUBa carla criSTiNa caBral alVES 2º QUadriMESTrE 0,00 1.725,00 0,00 980,00 400,00 3.105,00 18/05/21 31/08/21 15/09/21
521 Pro202101263 alENQUEr Maria alicE cariPUNa doS SaNToS 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 400,00 200,00 1.260,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
522 Pro202101264 alTaMira lUiZ fErNaNdo MENdES faVacHo 2º QUadriMESTrE 0,00 4.510,00 0,00 1.755,00 920,00 7.185,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
523 Pro202101265 aNaNiNdEUa carloS Marcio dE MElo QUEiroZ 2º QUadriMESTrE 0,00 6.950,00 0,00 525,00 525,00 8.000,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
524 Pro202101266 BarcarENa lUciaNE da SilVa coSTa 2º QUadriMESTrE 0,00 2.300,00 0,00 0,00 635,00 2.935,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
525 Pro202101267 BENEVidES caroliNa aMaral VilHENa BarBoSa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.440,00 0,00 690,00 0,00 2.130,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
526 Pro202101268 BraGaNÇa ViViaNi MoNTEiro PiNHEiro 2º QUadriMESTrE 0,00 1.360,00 0,00 655,00 0,00 2.015,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
527 Pro202101269 BrEVES lEia SaNToS MarTiNS 2º QUadriMESTrE 0,00 920,00 0,00 460,00 0,00 1.380,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
528 Pro202101270 caMETá faBricio loBaTo MoraES 2º QUadriMESTrE 0,00 1.065,00 0,00 635,00 0,00 1.700,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
529 Pro202101271 caNaÃ doS caraJáS aNdErSoN alBErTo SilVa dE oliVEira 2º QUadriMESTrE 0,00 1.755,00 0,00 360,00 360,00 2.475,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
530 Pro202101272 caPaNEMa BEaTriZ Erica PaNaTo 2º QUadriMESTrE 0,00 1.005,00 0,00 575,00 260,00 1.840,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
531 Pro202101273 caSTaNHal JoSE fErrEira do NaSciMENTo JUNior 2º QUadriMESTrE 0,00 3.375,00 0,00 1.000,00 225,00 4.600,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21

532 Pro202101491
coNcEiÇÃo do ara-

GUaia
caMila alVES aGUiar Gloria 2º QUadriMESTrE 0,00 1.275,00 0,00 365,00 180,00 1.820,00 18/05/21 31/08/21 15/09/21

533 Pro202101275 cUrUÇá roBErTa cordEiro GaMa 2º QUadriMESTrE 255,00 1.465,00 0,00 890,00 0,00 2.610,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
534 Pro202101276 iGaraPÉ-aÇU Edi KlEBE MarTiNS da coSTa 2º QUadriMESTrE 240,00 750,00 0,00 115,00 175,00 1.280,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
535 Pro202101277 iGaraPÉ-Miri JEffErSoN ViEira da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.090,00 0,00 460,00 0,00 1.550,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
536 Pro202101278 iTaiTUBa iVaN dE SoUSa MoUra 2º QUadriMESTrE 0,00 1.525,00 0,00 545,00 1.005,00 3.075,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
537 Pro202101279 MÃE do rio adEMario SilVa dE JESUS 2º QUadriMESTrE 0,00 660,00 0,00 430,00 230,00 1.320,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
538 Pro202101280 MaraBá JoSiaS alVES da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 5.635,00 0,00 0,00 2.365,00 8.000,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
539 Pro202101281 MaracaNÃ iZidoria MoNTEiro lEiTE 2º QUadriMESTrE 130,00 890,00 0,00 430,00 0,00 1.450,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
540 Pro202101282 MaraPaNiM faBiaNi do Socorro ViEira da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.265,00 0,00 1.725,00 0,00 2.990,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
542 Pro202101284 MoJU JoSE roBErTo Maia Gordo 2º QUadriMESTrE 0,00 835,00 0,00 460,00 230,00 1.525,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
543 Pro202101285 MoNTE alEGrE BENEdiTo raGNo PirES da SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 920,00 0,00 575,00 230,00 1.725,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
544 Pro202101286 MUaNá JailSoN dE JESUS SoarES TaVarES 2º QUadriMESTrE 0,00 460,00 0,00 400,00 0,00 860,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21
545 Pro202101287 NoVo ProGrESSo TaMara Maria dE BarroS liMa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.300,00 0,00 0,00 500,00 1.800,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21
546 Pro202101288 ÓBidoS SalETE cardoSo TENorio PEdroSo 2º QUadriMESTrE 0,00 1.090,00 0,00 460,00 0,00 1.550,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
547 Pro202101289 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES GoMES 2º QUadriMESTrE 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
548 Pro202101290 ParaGoMiNaS aNGEla Maria doNaTElli do NaSciMENTo 2º QUadriMESTrE 0,00 1.225,00 0,00 1.065,00 1.225,00 3.515,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
549 Pro202101291 ParaUaPEBaS ricardo da coSTa dalTro 2º QUadriMESTrE 0,00 3.915,00 0,00 1.015,00 1.570,00 6.500,00 18/05/21 31/08/21 15/09/21
550 Pro202101292 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES MalaTo 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 345,00 0,00 920,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
551 Pro202101293 rEdENÇÃo JoSE orlaNdo dE SoUSa 2º QUadriMESTrE 0,00 2.700,00 0,00 0,00 1.610,00 4.310,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
552 Pro202101294 rio Maria Joao dE dEUS cardoSo 2º QUadriMESTrE 0,00 875,00 0,00 230,00 145,00 1.250,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
553 Pro202101295 roNdoN do Pará ValBEr JoSE alVES fErrEira 2º QUadriMESTrE 0,00 1.725,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
554 Pro202101296 SaliNÓPoliS roNaldo da SilVa caSTro 2º QUadriMESTrE 0,00 805,00 0,00 345,00 115,00 1.265,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

555 Pro202101297 SaNTa iZaBEl do Pará cEliaNa dE NaZarE PiNHEiro dE MElo 2º QUadriMESTrE 0,00 1.210,00 0,00 920,00 0,00 2.130,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
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556 Pro202101298 SaNTarÉM Maria dE faTiMa BENTES dE SoUSa 2º QUadriMESTrE 0,00 5.000,00 0,00 1.350,00 1.650,00 8.000,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

557 Pro202101299 SÃo MiGUEl do GUaMá aNa lUcia oliVEira da foNSEca 2º QUadriMESTrE 0,00 920,00 0,00 400,00 230,00 1.550,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

558 Pro202101300 SoUrE EdUardo ToME SaNToS SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.035,00 0,00 545,00 0,00 1.580,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

559 Pro202101301 TailÂNdia JoSE Maria da rocHa corrEa 2º QUadriMESTrE 0,00 1.345,00 0,00 235,00 0,00 1.580,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
560 Pro202101302 ToMÉ-aÇU YUriKa ToKUHaSHi oTa 2º QUadriMESTrE 0,00 890,00 0,00 460,00 0,00 1.350,00 18/05/21 31/08/21 15/09/21
561 Pro202101303 TUcUMÃ MaNoEl VarGaS lUciNdo 2º QUadriMESTrE 0,00 1.065,00 0,00 1.440,00 400,00 2.905,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
562 Pro202101304 TUcUrUÍ MarcElUS cUNHa MoUra 2º QUadriMESTrE 0,00 1.820,00 0,00 0,00 460,00 2.280,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
563 Pro202101305 ViGia roNaldo da SilVa araUJo 2º QUadriMESTrE 0,00 635,00 0,00 630,00 0,00 1.265,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21
564 Pro202101306 ViSEU oTaVio dE JESUS SaNToS 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21
565 Pro202101307 XiNGUara floriaNo diaS dE liMa 2º QUadriMESTrE 0,00 980,00 0,00 600,00 230,00 1.810,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21

566 Pro202101308
1ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal

dENio loBo caValcaNTi cErQUEira 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 575,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

567 Pro202101309
2ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal

aliNE oliVEira BENTES 2º QUadriMESTrE 0,00 230,00 0,00 0,00 345,00 575,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21

568 Pro202101310
3ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal

ricardo alEX aBEN-aTHar rodriGUES 2º QUadriMESTrE 0,00 345,00 0,00 0,00 230,00 575,00 14/05/21 31/08/21 15/09/21

569 Pro202101311
4ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal

Tiara GUEdES airES 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 575,00 20/05/21 31/08/21 15/09/21

570 Pro202101312
Vara da iNfÂNcia E JU-
VENTUdE dE icoaraci

SErGio aNdrE SaNToS MoraES 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 575,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21

571 Pro202101313
Vara diSTriTal dE 

icoaraci
SErGio aNdrE SaNToS MoraES 2º QUadriMESTrE 0,00 835,00 0,00 380,00 0,00 1.215,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21

572 Pro202101314
Vara diSTriTal dE 

MoSQUEiro
JoSE MaUro dE carValHo ViaNNa 2º QUadriMESTrE 0,00 865,00 0,00 400,00 0,00 1.265,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

573 Pro202101315
JUiZado ESPEcial ciVEl  
E criMiNal dE icoaraci

aNaNda criSTiNa aTaidE da SilVa fErrEira 2º QUadriMESTrE 0,00 115,00 0,00 320,00 0,00 435,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

574 Pro202101316
JUiZado ESPEcial 

ciVEl E criMiNal dE 
MoSQUEiro

cHriSTiaN aNdrEi riBEiro MalTEZ 2º QUadriMESTrE 0,00 440,00 0,00 160,00 0,00 600,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

575 Pro202101317
JUiZado ESPEcial 

ciVEl E criMiNal dE 
aBaETETUBa

Maria lUiSa PiNHEiro SoarES 2º QUadriMESTrE 0,00 490,00 0,00 260,00 115,00 865,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

576 Pro202101318
JUiZado ESPEcial ciVEl 
E criMiNal dE BrEVES

aNdrEW MicHEl fErNaNdES frEirE 2º QUadriMESTrE 0,00 515,00 0,00 345,00 0,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

577 Pro202101319
JUiZado ESP. cÍVEl E 

criM. dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia

WaNGlES MarTiNS dE carValHo 2º QUadriMESTrE 0,00 635,00 0,00 0,00 225,00 860,00 17/05/21 31/08/21 15/09/21

578 Pro202101320
JUiZado ESPEcial ciVEl 
E criMiNal dE iTaiTUBa

GlEdSoN SoUZa MENEZES 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 145,00 145,00 865,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21

579 Pro202101321
JUiZado ESPEcial ciVEl 

E criMiNal dE SÃo 
MiGUEl do GUaMá

rodriGo SolEdadE fEliPE 2º QUadriMESTrE 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

580 Pro202101322
JUiZado ESPEcial cÍVEl 

E criMiNal dE SaNTa 
BárBara

lEidE MarY do carMo riBEiro 2º QUadriMESTrE 0,00 630,00 0,00 230,00 0,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

581 Pro202101323
JUiZado ESPEcial ciVEl 

E criMiNal dE SaNTa 
iZaBEl do Pará

rociclaUdio rodriGUES dE SoUZa 2º QUadriMESTrE 0,00 575,00 0,00 285,00 0,00 860,00 13/05/21 31/08/21 15/09/21

582 Pro202101324
JUiZado ESPEcial cÍVEl 

dE SaNTarÉM
raiMUNdo Marcio PiNTo dE JESUS 2º QUadriMESTrE 0,00 500,00 0,00 180,00 180,00 860,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

584 Pro202101326
caSTaNHal Vara 

aGrária
JoEl doS SaNToS GoMES JUNior 2º QUadriMESTrE 0,00 385,00 170,00 365,00 115,00 1.035,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

585 Pro202101327
MoNTE doUrado Vara 

diSTriTal
oTToN WilliaN caSTro SilVa 2º QUadriMESTrE 0,00 520,00 0,00 285,00 0,00 805,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

586 Pro202101328 TErMo dE BaGrE EGlla SUEdY oliVEira dE SoUZa 2º QUadriMESTrE 0,00 375,00 0,00 115,00 0,00 490,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21
587 Pro202101329 TErMo dE colarES MaNoEl aGaPiTo Maia filHo 2º QUadriMESTrE 0,00 230,00 0,00 175,00 0,00 405,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

588 Pro202101330
TErMo dE MaGalHÃES 

BaraTa
JaMiSSoN HElK foNSEca dE JESUS 2º QUadriMESTrE 0,00 345,00 0,00 230,00 0,00 575,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

589 Pro202101331
EScola JUdicial do 

PodEr JUdiciário do 
ESTado do Pará

cilENE BriTo aNcHiETa 2º QUadriMESTrE 0,00 2.415,00 0,00 0,00 0,00 2.415,00 12/05/21 31/08/21 15/09/21

590 Pro202101332
JUSTiÇa MiliTar do 

ESTado do Pará
aNToNio JoSE dE MaToS rESQUE 2º QUadriMESTrE 1.500,00 500,00 0,00 0,00 750,00 2.750,00 17/05/21 31/08/21 15/09/21

643 Pro202101458 caMETá faBricio loBaTo MoraES
2º QUadriMESTrE 
(coMPlEMENTo)

0,00 1.065,00 0,00 635,00 0,00 1.700,00 11/05/21 31/08/21 15/09/21

Protocolo: 660604
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oUtras MatÉrias
.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 013/2021/TJPA – Pregão 014/2021/

TJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // objeto: o pre-

sente termo tem por objeto o registro de preço para aquisição de equipa-

mentos de áudio e vídeo para salões de Tribunal de Júri, em quantidade 

e especificações técnicas definidas neste termo de referência, a fim de 

serem utilizados nas unidades judiciárias (Tribunais de Júri) desta Egrégia 

corte, por um período de 12 meses, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. // Em-

presas: carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli – itens 01, 02, 

03, 08 e 11, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.502.318/0001-97, com 

sede na avenida Manoel Novais, n° 911, bairro centro, cidade de Ser-

rinha, Estado da Bahia, cEP 48.700-000, fone/fax: (75) 3261-3489, 

e-mail: licitacoescme@gmail.com // BoHrEr EQUiPaMENToS dE áUdio 

E VÍdEo EirEli-ME - itens 04, 05, 06, 07 e 09, inscrita no cNPJ/Mf sob 

o nº 22.172.252/0001-30, com sede na rua 438, n° 401, Sala 01, bair-

ro Morretes, cidade de itapema, Estado de Santa catarina, cEP 88.220-

000, fone/faX: (47) 3363-9457, e-mail: licitabss@gmail.com // clEBEr 

NaSciMENTo da roSa - itens 10, 12 e 13, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº 11.142.525/0001-88, com sede na rod. Prefeito João luiz da Silva, 

n° 68, bairro costa do rio Mampituba, cidade de Passo de Torres, Es-

tado de Santa catarina, cEP 88.980-000, fone/faX: (51) 99811-4712, 

e-mail: clebergori@hotmail.com // TracE Board diSTriBUidora dE 

EQUiPaMENToS aUdioViSUaiS EirEli - item 15, inscrita no cNPJ/Mf 

sob o nº 05.876.869/0001-18, com sede na rua das Mangueiras, n° 141, 

bairro Betânia, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, cEP 

30.580-340, fone/faX : (31) 2127-3176, e-mails: bruno@traceboard.

com.br e licitacao@traceboard.com.br // c KoZar doS SaNToS iNfo ElE-

Tro – item 16, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 32.314.972/0001-47, com 

sede na avenida Tuiuti, n° 1370, sala 01, bairro Vila Morangueira, cidade 

de Maringá, Estado do Paraná, cEP 87.040-360, fone/faX: (44) 3026-

1011, e-mail: cks@datagreen.com.br // Vigência: início em 18 de maio de 

2021 e término em 18 de maio de 2022 // dotação orçamentária: funcio-

nais programáticas: 02.061.1417.8654; 02.061.1417.8655; 02.061.1417

.8656 / fonte de recursos: 0118; Elemento de despesa: 449052 // data 

da assinatura: 18/05/2021 // responsável pela assinatura: débora Moraes 

Gomes – Secretária de administração do TJPa // ordenador responsá-

vel: Miguel lucivaldo alves Santos.
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LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

ato da Mesa Nº 124/2021-Md-aL

dispõe sobre o pagamento de Pensão,                                                                                                                                          

a MESa dirETora da aSSEMBlEia   lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, 

usando de suas atribuições e competências regimentais,

coNSidEraNdo com efeito a lei complementar nº 92, de 14 de janeiro 

e 2014 – alterada pela lei complementar Nº96 – que extinguiu e liquidou 

o instituto de Previdência da assembleia legislativa do Estado do Pará - 

PalEP, criado pela lei 4.797/78 e que era regido pela lei complementar 

nº 75/2010, é o documento legal que hoje rege as ações daquele instituto 

e, no seu artigo 11, determina que “conceder-se-á pensão ao cônjuge 

ou companheiro sobrevivente ou dependente por morte do contribuinte 

ouaposentado, correspondente ao valor dos proventos de aposentadoria 

que o segurado recebia ou a que ele teria direito.” 

coNSidEraNdo assim, diante de tanta clareza da legislação em vigor, 

de acordo com o art.11, da lei comp. 092/2014 concede, “a pensão será 

devida na data do deferimento da concessão do benefício, com seus efeitos 

retroagindo a data do óbito. ”

coNSidEraNdo o Parecer da Procuradoria Geral desta assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, exarado as fls.278 á 287, do Processo 

administrativo nº5027/2020.

rESolVE:

art. 1º o Plano de Seguridade Social Parlamentar da assembleia legislativa 

do Estado do Pará, pagará mais 50% de Pensão, ao Sr. MarcElo 

FERREIRA CHERMONT, beneficiário dependente legal, do falecido Ex-

deputado Estadual aposentado, senhor Mário MoraES cHErMoNT, em 

complementação a pensão concedida, através do aTo da MESa 261/2020/

Md/al de 03 de setembro de 2020.              

Parágrafo único. o pensionista referido no caput deste artigo, terá 

direito a 100% dos proventos de aposentadoria que o Ex-deputado                                                                                       

estadual Mário MoraES cHErMoNT, recebia na data do seu falecimento, 

correspondente a 16 (dEZESSEiS) anos de mandato, previsto no 

inciso i e ii do art.17, da lei complementar nº 92/2014, e lei 

complementar Nº096/2014.

art.2º o valor da Pensão que trata o artigo anterior, será de   

r$20.257,80(ViNTE Mil, dUZENToS E ciNQUENTa E SETE rEaiS E 

oiTENTa cENTaVoS), equivalente a 100% do que recebia o titular, na 

época de seu falecimento. 

Art.3º Este ATO, entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 

a partir do dia 16 de maio de 2020, data do pedido de 100% da integralização.

MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM  

18 dE Maio dE 2021.

deputado francisco Melo - chicão

Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará

deputada Prof.ª Nilse Pinheiro                                    deputada dilvanda faro           

1º Secretária                                                               2º Secretária                                       

Protocolo: 660864

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.119, de 26 de Maio de 2021.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

coNSidEraNdo o Memorando nº 008/2021-dilP, protocolizado sob o Ex-

pediente nº 005833/2021,

r E S o l V E:

dESiGNar a servidora EdilENE laiSE PiNTo rocHa dE alMEida, ana-

lista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100487; para exercer em 

substituição a função gratificada de Coordenadora de Engenharia de Ma-

nutenção, durante o impedimento da titular, EliNE dE SoUZa riBEiro, no 

período de 18-06 a 02-07-2021.

Protocolo: 660570
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Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

oUTraS dESPESaS corrENTES 482.260,00     -               482.260,00       13.500,00           32.200,00          13.767,14         28.267,15          450.060,00            
PESSoal E ENcarGoS SociaiS ######### -               153.063.019,30 20.465.872,64    44.141.785,76   22.497.370,07  43.676.141,40    108.921.233,54     
Soma: ######### -               153.545.279,30 20.479.372,64    44.173.985,76   22.511.137,21  43.704.408,55    109.371.293,54     

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 15.000,00       -               15.000,00         -                    -                    15.000,00             
oUTraS dESPESaS corrENTES 859.200,00     -               859.200,00       -                    -                    859.200,00            

Soma: 874.200,00     -               874.200,00       -                    -                    874.200,00            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

oUTraS dESPESaS corrENTES 308.105,41     -               308.105,41       7.642,91             12.882,91          7.642,91           7.882,91            295.222,50            
Soma: 308.105,41     -               308.105,41       7.642,91             12.882,91          7.642,91           7.882,91            295.222,50            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

oUTraS dESPESaS corrENTES 14.899.960,00 -               14.899.960,00  1.973.000,00      3.925.360,00     1.938.894,07    3.884.390,07     10.974.600,00       
Soma: 14.899.960,00 -               14.899.960,00  1.973.000,00      3.925.360,00     1.938.894,07    3.884.390,07     10.974.600,00       

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

PESSoal E ENcarGoS SociaiS 15.611.664,13 -               15.611.664,13  7.939.694,41      15.611.664,13   7.938.463,79    15.610.433,51    -                        
Soma: 15.611.664,13 -               15.611.664,13  7.939.694,41      15.611.664,13   7.938.463,79    15.610.433,51    -                        

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

PESSoal E ENcarGoS SociaiS 13.552,21       -               13.552,21         6.909,17             13.552,21          6.909,17           13.552,21          -                        
Soma: 13.552,21       -               13.552,21         6.909,17             13.552,21          6.909,17           13.552,21          -                        

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 3.640.768,67  -               3.640.768,67    7.580,00            7.580,00            3.633.188,67         
oUTraS dESPESaS corrENTES 1.511.590,00  -               1.511.590,00    (0,01)                  82.715,42          17.384,90         44.682,38          1.428.874,58         

Soma: 5.152.358,67  -               5.152.358,67    (0,01)                  90.295,42          17.384,90         52.262,38          5.062.063,25         

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 50.000,00       -               50.000,00         -                     4.290,00            -                   4.290,00            45.710,00             
oUTraS dESPESaS corrENTES 4.000.000,00  -               4.000.000,00    308.639,00         1.251.339,00     626.084,82       1.251.205,71     2.748.661,00         

Soma: 4.050.000,00  -               4.050.000,00    308.639,00         1.255.629,00     626.084,82       1.255.495,71     2.794.371,00         

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 6.000,00         -               6.000,00          -                    -                    6.000,00               
oUTraS dESPESaS corrENTES 244.000,00     -               244.000,00       -                    -                    244.000,00            

Soma: 250.000,00     -               250.000,00       -                    -                    250.000,00            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 50.000,00       -               50.000,00         -                    -                    50.000,00             
oUTraS dESPESaS corrENTES 350.000,00     -               350.000,00       102.000,00         116.000,00        12.000,00         14.000,00          234.000,00            

Soma: 400.000,00     -               400.000,00       102.000,00         116.000,00        12.000,00         14.000,00          284.000,00            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 10.000,00       -               10.000,00         493,00                493,00               493,00              493,00               9.507,00               
oUTraS dESPESaS corrENTES 140.000,00     -               140.000,00       24.167,32           94.181,42          53.143,48         68.223,84          45.818,58             

Soma: 150.000,00     -               150.000,00       24.660,32           94.674,42          53.636,48         68.716,84          55.325,58             

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 60.000,00       -               60.000,00         -                    -                    60.000,00             
oUTraS dESPESaS corrENTES 440.000,00     -               440.000,00       -                    -                    440.000,00            

Soma: 500.000,00     -               500.000,00       -                    -                    500.000,00            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 10.000,00       -               10.000,00         -                    -                    10.000,00             
oUTraS dESPESaS corrENTES 90.000,00       -               90.000,00         -                    -                    90.000,00             

Soma: 100.000,00     -               100.000,00       -                    -                    100.000,00            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 300.000,00     -               300.000,00       -                    -                    300.000,00            
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.542.386,75  -               2.542.386,75    253.152,83         428.379,55        217.367,03       352.115,82        2.114.007,20         

Soma: 2.842.386,75  -               2.842.386,75    253.152,83         428.379,55        217.367,03       352.115,82        2.414.007,20         

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 3.570.700,00  -               3.570.700,00    32.999,00           59.211,00          49.411,00         59.211,00          3.511.489,00         
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.255.000,00  -               2.255.000,00    15.650,00           45.154,41          14.372,41         14.372,41          2.209.845,59         

Soma: 5.825.700,00  -               5.825.700,00    48.649,00           104.365,41        63.783,41         73.583,41          5.721.334,59         

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação 
atualizada 

 Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 386.960,00     -               386.960,00       7.837,87             23.764,77          3.935,00           17.681,90          363.195,23            
oUTraS dESPESaS corrENTES 12.586.238,44 -               12.586.238,44  1.670.722,87      3.102.317,31     1.329.573,62    2.426.886,71     9.483.921,13         

Soma: 12.973.198,44 -               12.973.198,44  1.678.560,74      3.126.082,08     1.333.508,62    2.444.568,61     9.847.116,36         
ToTal GEral ######### -               217.496.404,91 32.822.281,01    68.952.870,89   34.726.812,41  67.481.410,02    148.543.534,02     

ana lúcia Silva de alencar
coord.de contabilidade crc/Pa-010618/o-0

 ESTado do Pará
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará

MoViMENTaÇÃo orÇaMENTária do 2° BiMESTrE/2021

diretora de finanças       Secretário de administração     Presidente do TcE-Pa

Publicado em obediência ao ato n° 63, art. 15, inciso XXXViii.

01032145576280000 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)

01032145587680000 - implementação de ações de assistência Médica e odontológica

01032145585710000 - Modernização da infraestrutura do TcE

01032145562670000 - operacionalização das ações administrativas

ana cleide de oliveira Gilberto Jáder Serique Maria de lourdes lima de oliveira

01032145587710000 -Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação

01032145585750000 - administração de recursos Humanos dos conselheiros

01542145587730000 - capacitação dos Jurisdicionados

01032145585720000 - capacitação de Membros e Servidores do TcE

01331145585730000 - concessão de auxílio alimentação

09272000190520000 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TcE - fiNaNPrEV

09272000190530000 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TcE - fUNPrEV

01032145585810000 - implementação de ações de Promoção ao controle Social

01032145585760000 - implementação de ações de Publicidade institucional 

01032145587690000 -implementação de ações de Qualidade de Vida e Saúde

01032145589270000 - implementação de Mecanismo de fiscalização com Base nos odS 08 e 16 

01032145587700000 - implementação do Teletrabalho
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Maio dE 2020 a aBril dE 2021

 rGf - aNEXo 1 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "a") r$ 1,00

iNscritas eM
totaL  restos a PaGar

(ÚLtiMos NÃo 
12 Meses)  Processados

(a) (b)
dESPESa BrUTa coM PESSoal (i) 14.160.714,75 13.993.139,45 14.670.891,09 14.555.653,59 15.386.515,49 15.199.951,16 15.051.617,81 30.429.682,93 14.479.476,86 14.377.907,23 15.188.660,46 15.254.082,57 192.748.293,39

    Pessoal ativo 10.542.852,34 10.438.036,53 10.734.320,63 10.837.081,56 11.682.599,20 11.432.547,18 11.285.852,85 23.321.057,71 10.637.480,17 10.541.291,16 11.210.218,82 11.287.151,25 143.950.489,40
      Vencimentos, Vantagens e outras despesas Variáveis 8.580.094,19 8.502.378,49 8.766.448,80 8.848.796,20 9.662.586,47 9.440.372,76 9.304.560,34 19.403.346,72 8.672.296,44 8.581.323,22 9.160.828,88 9.280.298,00 118.203.330,51
      obrigações Patronais 1.962.758,15 1.935.658,04 1.967.871,83 1.988.285,36 2.020.012,73 1.992.174,42 1.981.292,51 3.917.710,99 1.965.183,73 1.959.967,94 2.049.389,94 2.006.853,25 25.747.158,89
      Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pessoal inativo e Pensionistas 3.617.862,41 3.555.102,92 3.936.570,46 3.718.572,03 3.703.916,29 3.767.403,98 3.765.764,96 7.108.625,22 3.841.996,69 3.836.616,07 3.978.441,64 3.966.931,32 48.797.803,99
      aposentadorias, reserva e reformas 2.779.846,76 2.761.440,01 3.083.990,16 2.879.693,85 2.885.137,72 2.940.605,71 2.937.984,73 5.422.077,67 3.014.216,46 3.008.835,84 3.122.505,92 3.122.990,92 37.959.325,75
      Pensões 838.015,65 793.662,91 852.580,30 838.878,18 818.778,57 826.798,27 827.780,23 1.686.547,55 827.780,23 827.780,23 855.935,72 843.940,40 10.838.478,24
      outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de 
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da lrf) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    despesa com Pessoal não Executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dESPESaS NÃo coMPUTadaS coM irrf (ia)  (resolução TcE nº 16.769/03) 2.050.155,77 2.023.694,63 2.058.874,00 2.075.727,53 2.127.742,22 2.106.206,10 2.094.793,27 4.116.003,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.653.197,38
   imposto de renda retido na fonte 2.050.155,77 2.023.694,63 2.058.874,00 2.075.727,53 2.127.742,22 2.106.206,10 2.094.793,27 4.116.003,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.653.197,38

dESPESaS NÃo coMPUTadaS (ii) (§ 1º do art. 19 da lrf) 2.225.318,06 2.251.720,45 2.254.117,27 2.281.572,20 2.383.044,44 2.435.553,77 2.351.651,89 9.309.173,80 2.332.514,44 2.232.732,48 2.478.360,67 2.423.642,50 34.959.401,97
indenizações por demissão e incentivos à demissão Voluntária 29.084,21 25.634,66 24.338,91 68.370,79 128.043,18 130.194,32 116.980,50 468.872,44 23.820,44 30.572,78 284.692,99 120.892,60 1.451.497,82
decorrentes de decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
despesas de Exercícios anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 25.184,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.397.192,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.422.376,37
inativos e Pensionistas com recursos Vinculados 2.196.233,85 2.226.085,79 2.204.594,21 2.213.201,41 2.255.001,26 2.305.359,45 2.234.671,39 4.443.109,14 2.308.694,00 2.202.159,70 2.193.667,68 2.302.749,90 29.085.527,78

dESPESa lÍQUida coM PESSoal (iii) = (i - ia - ii) 9.885.240,92 9.717.724,37 10.357.899,82 10.198.353,86 10.875.728,83 10.658.191,29 10.605.172,65 17.004.505,27 12.146.962,42 12.145.174,75 12.710.299,79 12.830.440,07 139.135.694,04

aPUraÇÃo do cUMPriMeNto do LiMite LeGaL
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 (       
dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = (iii a + iii b)
liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) 
liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x iX) (parágrafo único do art. 22 da lrf) 
liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x iX) (inciso ii do §1º do art. 59 da lrf) 

Maria de lourdes lima de oliveira
           Presidente do TcE-Pa

              Gilberto Jáder Serique             Matheus amaral Bonna
       Secretário de administração                 Secretário de controle interno

ESTado do Pará - PodEr lEGiSlaTiVo
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
rElaTÓrio dE GESTÃo fiScal
deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL 
orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social

desPesa coM PessoaL
Mai/20 Jun/20 Jul/20 ago/20 set/20 out/20 Nov/20

4.990.000,00                       -

dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 abr/21

% soBre a rcL aJUstada
25.181.260.033,41           -

209.911.805,00                    -
24.966.358.228,41           -

139.135.694,04                    0,56
241.740.096,32                    0,97
229.653.091,50                    0,92
217.566.086,69                    0,87

foNTE: Sistemas Bo, SiafEM, SEfa. Unidade responsável: coordenadoria de contabilidade/diretoria de finanças. data da emissão: 19/05/2021 e hora de emissão: 14h. 
 1. os valores da receita corrente líquida (rcl) e  rcl ajustada foram fornecidos pela Secretaria de fazenda do Estado do Pará;
 2. Por motivo de dificuldade operacional em reconhecer o período de referência de alguns valores relativos às despesas de exercícios anteriores do ano de 2021, as deduções dos valores registrados ocorrerão no último mês do exercício financeiro, conforme prevê o Manual de demostrativos fiscais;
 3. Não computadas as despesas com irrf, no período de maio a dezembro/2020, em conformidade com a resolução TcE n° 16.769/03.
 4. a partir do 1º Quadrimestre de 2021, passa-se a atender o estabelecido na lei complementar nº 178/2021.

Protocolo: 660863

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 090/2021/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,

coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Sandro lins filguei-

ras, datado de 24/05/2021 (Protocolo PaE nº 2021/547645), e os termos 

da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;

rESolVE:

conceder ao servidor SaNdro liNS filGUEiraS, ocupante do cargo 

efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200120, 

10 (dez) dias das férias relativas ao período aquisitivo 25/09/2019 a 

24/09/2020, para o período de 16 a 25/06/2021.

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém/Pa, 25 de maio de 2021.

GUilHErME da coSTa SPErrY

Procurador-Geral de contas

Protocolo: 660437
Portaria N° 089/2021 - MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

coNSidEraNdo o disposto no art. 2º c/c art. 12, i, da lei complementar 

nº 09, de 27/01/1992;

coNSidEraNdo o § 3º do artigo 47 da lei nº 9.105, de 21/07/2020 (lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021), esta-

belecem que os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária 

anual, com indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos 

termos do art. 43, §1º, inciso iii, da lei nº 4.320, de 17/03/1964, serão 

abertos, até o limite de 25%, no âmbito que integram os Poderes legis-

lativo e Judiciário, o Ministério Público, a defensoria Pública e os demais 

órgãos constitucionais independentes, por ato dos seus dirigentes,
coNSidEraNdo o art.6ª, §3º da lei 9.160, de 06 de janeiro d e2021 (lei 
orçamentaria anual)
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a suplementação no valor de r$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) para atender a programação do orçamento vigente do Mi-
nistério Público de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
Suplementação r$ 1,00

Programa de Trabalho fonte Natureza de despesa Valor
01.032.1493.8752.0000 0101 339140 25.000,00

ToTal 25.000,00

art. 2º - os recursos necessários à execução da presente PorTaria cor-

rerão por conta da anulação parcial de dotação consignada no orçamento, 

conforme discriminação a seguir:
anulação r$ 1,00

Programa de Trabalho fonte Natureza de despesa Valor
01.032.1493.8752.0000 0101 339033 25.000,00

ToTal 25.000,00

art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê- se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 25 maio de 2021
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas do Estado

Protocolo: 660432
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1270/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 369/2021-GP, de 13/04/2021, proto-
colizado no “SiP” sob o n.º 4948/2021, em 14/04/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Procuradora de Justiça UBiraGilda SilVa PiMENTEl, Subpro-
curadora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, compor, na qualidade de representante do 
Ministério Público do Estado do Pará, Grupo de Trabalho interinstitucio-
nal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de 
incrementar a interlocução entre as Instituições, identificando déficits no 
serviço prestado e eventuais pontos que possam ser corrigidos, a contar de 
10/05/2021, até ulterior deliberação.
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: 660455
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 dos e-mails encaminhado em 21/05/2021 e 
25/05/2021,
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.EMÉrio MENdES coSTa;
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
republicada por incorreção no d.o.E. de 26/05/2021
Portaria Nº 1272/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 217/2021-MP/2ªPJ/dPP/Ma, de 
20/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 5244/2021, em 20/04/2021;
coNSidEraNdo a mudança de Gestão do Ministério Público do Estado do 
Pará para o biênio 2021/2013;
coNSidEraNdo a necessidade de atualização das representações institucio-
nais desempenhadas pelo centro de apoio operacional do Meio ambiente,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 10/05/2021, o Promotor de Justiça JoSÉ Go-
dofrEdo PirES doS SaNToS da função de titular no Grupo de Trabalho 
incumbido de sugerir normas procedimentais voltadas à realização de con-
sultas prévias, livres e informadas aos povos e populações tradicionais, 
vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, designado pela PorTaria n.º 
6572/2019-MP/PGJ, de 05/11/2019, publicada no d.o.E. de 12/11/2019.

ii - dESiGNar as Promotoras de Justiça daNiEla SoUZa filHo MoUra 
e ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra para, sem prejuízo de suas atribui-
ções, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, comporem o 
Grupo de Trabalho incumbido de sugerir normas procedimentais voltadas 
à realização de consultas prévias, livres e informadas aos povos e popu-
lações tradicionais, vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, a contar de 
10/05/2021, até ulterior deliberação.
iii - diSPENSar, a contar de 10/05/2021, os Promotores de Justiça MYr-
Na GoUVEia doS SaNToS e JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS das 
funções de titular e suplente, respectivamente, no conselho Estadual do 
Meio ambiente - coEMa, designados pela PorTaria n.º 4069/2017-MP/
PGJ, de 27/06/2017, publicada no d.o.E. de 12/07/2017.
iV - dESiGNar as Promotoras de Justiça alBElY MiraNda loBaTo e 
alESSaNdra rEBElo clÓS para, sem prejuízo de suas atribuições, na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, comporem o conselho 
Estadual de Meio ambiente - coEMa, a contar de 10/05/2021, até ulterior 
deliberação.
V - diSPENSar, a contar de 10/05/2021, os Promotores de Justiça JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS  e laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU das 
funções de titular e suplente, respectivamente, no comitê Gestor do Pro-
grama “Municípios Verdes” - PMV/coGES, designados pela PorTaria n.º 
4452/2019-MP/PGJ, de 26/07/2019, publicada no d.o.E. de 08/08/2019.
Vi - dESiGNar as Promotoras de Justiça alBElY MiraNda loBaTo e alES-
SaNdra rEBElo clÓS para, sem prejuízo de suas atribuições, na qualida-
de de titular e suplente, respectivamente, comporem o comitê Gestor do 
Programa “Municípios Verdes” - PMV/coGES, a contar de 10/05/2021, até 
ulterior deliberação.
Vii - diSPENSar, a contar de 10/05/2021, o Promotor de Justiça JoSÉ Go-
dofrEdo PirES doS SaNToS da função de titular no fórum Paraense de 
Mudanças e adaptação climática - fPMac, vinculado à Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, designado pela PorTaria 
n.º 6369/2019-MP/PGJ, de 24/10/2019, publicada no d.o.E. de 30/10/2019.
Viii - diSPENSar, a contar de 10/05/2021, o Promotor de Justiça laÉrcio 
GUilHErMiNo dE aBrEU da função de suplente no fórum Paraense de Mu-
danças e adaptação climática - fPMac, vinculado à Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, designado pela PorTaria n.º 
119/2020-MP/PGJ, de 14/01/2020, publicada no d.o.E. de 20/01/2020.
iX - dESiGNar a Promotora de Justiça alBElY MiraNda loBaTo e a servi-
dora KáTia dE oliVEira carValHEiro, assessora Especializada de apoio 
Técnico-operacional Judicial e Extrajudicial para, sem prejuízo de suas atri-
buições, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, comporem o 
fórum Paraense de Mudanças e adaptação climática - fPMac, vinculado 
à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, a 
contar de 10/05/2021, até ulterior deliberação.
X - diSPENSar, a contar de 10/05/2021, o Promotor de Justiça JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS da função de observador convidado no 
conselho Estadual de recursos Hídricos - cErH, vinculado à vinculado à 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.
Xi - dESiGNar a Promotora de Justiça alBElY MiraNda loBaTo para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de observador convida-
do no conselho Estadual de recursos Hídricos - cErH, vinculado à vincula-
do à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, 
a contar de 10/05/2021, até ulterior deliberação.
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: 660507

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021-MP/Pa
oBJETo: registro de Preços para a aquisição de equipamentos e materiais 
de escritório
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 052/2020-SGJ-Ta que ensejou o Pre-
gão Eletrônico nº. 006/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por item, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designada pela PorTaria nº. 
0512/2021-MP/PGJ, de 01/03/2021, homologo o resultado do certame mencionado 
a favor das empresas abaixos, para todos os efeitos previstos em lei:
10.459.614/0001-90- coMErcial Jr EirEli- ToTal r$ 2.680,00
iTEM 02 – Valor Total .... r$ 2.680,00
83.913.665/0001-13- J. l. r. araUJo coM E SErVicoS- ToTal r$ 
10.880,70
iTEM 07 – Valor Total .... r$ 4.500,00
iTEM 08 – Valor Total .... r$ 6.380,70
Valor Total do certame: r$ 13.560,70
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa,  19 de abril  de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 660466
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PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021-MP/Pa
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE 
HiGiENE E liMPEZa:
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 070/2020-SGJ-Ta que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 003/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por item, no 
tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designada pela PorTa-
ria nº. 0155/2021-MP/PGJ, de 26/01/2021, homologo o resultado do certame 
mencionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
32.403.914/0001-90 - B N dE JESUS EirEli- ToTal r$ 12.896,20
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 218,50
iTEM 04 – Valor Total .... r$ 323,00
iTEM 05 – Valor Total .... r$ 665,00
iTEM 06 – Valor Total .... r$ 997,50
iTEM 08 – Valor Total .... r$ 3.124,00
iTEM 10 – Valor Total .... r$ 630,00
iTEM 11 – Valor Total .... r$ 1.855,00
iTEM 13 – Valor Total .... r$ 286,00
iTEM 14 – Valor Total .... r$ 483,20
iTEM 15 – Valor Total .... r$ 374,00
iTEM 20 – Valor Total .... r$ 3.940,00
04.180.058/0001-15 - P N S SEaBra- ToTal r$ 38.520,00
iTEM 02 – Valor Total .... r$ 780,00
iTEM 07 – Valor Total .... r$ 1.720,00
iTEM 12 – Valor Total .... r$ 330,00
iTEM 19 – Valor Total .... r$ 2.320,00
iTEM 21 – Valor Total .... r$ 5.420,00
iTEM 23 – Valor Total .... r$ 360,00
iTEM 24 – Valor Total .... r$ 26.390,00
iTEM 25 – Valor Total .... r$ 400,00
iTEM 26 – Valor Total .... r$ 400,00
iTEM 27 – Valor Total .... r$ 400,00
36.257.948/0001-74 - NaSciMENTo coMErcio aTacadiSTa dE arTi-
GoS dE PaPElaria- ToTal r$ 226,00
iTEM 16 – Valor Total .... r$ 226,00
05.360.995/0001-15 - l N da coSTa- ToTal r$ 31.177,00
iTEM 28 – Valor Total .... r$ 7.828,00
iTEM 29 – Valor Total .... r$ 23.349,00
Valor Total do certame: r$ 82.819,20
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 19 de abril  de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 660461
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021-MP/Pa
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a aQUiSiÇÃo dE ESTaNTES dE aÇo
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 093/2020-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 005/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por 
grupo, no tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, desig-
nada pela PorTaria nº. 0509/2021-MP/PGJ, de 01/03/2021, homologo o 
resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
08.408.448/0001-50 - rocHa NorTH ENGENHaria iNdUSTria E coMEr-
cio dE MoVEiS - ToTal r$ 178.050,00
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 178.050,00
Valor Total do certame: r$ 178.050,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa,19  de abril  de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 660454
o MiNistÉrio PÚBLico do estado comunica aos interessados 
o resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas 
Financeiras e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 015/2021-MP/Pa, com 
critério de julgamento menor preço por item, modo de disputa “aberto”, 
sob a forma de execução indireta, que tem como objeto o registro de 
Preços para aQUiSiÇÃo EVENTUal E iNSTalaÇÃo dE PErSiaNaS, coM 
oU SEM BaNdÔS.
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
03.835.661/0001-25 - NM coNfEccoES lTda r$ 242.009,70
GrUPo 01..... Valor Total .....r$ 53.422,50
GrUPo 02..... Valor Total .....r$ 33.816,00
GrUPo 03..... Valor Total .....r$ 25.096,20
iTEM 07..... Valor Total ..... r$ 8.550,00
iTEM 08..... Valor Total ..... r$ 8.550,00
iTEM 09..... Valor Total ..... r$ 25.650,00
iTEM 10..... Valor Total ..... r$ 8.550,00
iTEM 11..... Valor Total ..... r$ 42.750,00
iTEM 12..... Valor Total ..... r$ 35.625,00

Valor Total do certame: r$ 242.009,70
Belém (Pa), 26 de Maio de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeira

Protocolo: 660427
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021-MP/Pa
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ProTETor facial 
(facE SHiEld):
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 059/2020-SGJ-Ta que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 002/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por item, no 
tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designada pela PorTa-
ria nº. 0154/2021-MP/PGJ, de 26/01/2021, homologo o resultado do certame 
mencionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
36.452.002/0001-69- MaSSar ProTEcao E HiGiENE lTda- ToTal r$ 7.000,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 7.000,00
Valor Total do certame: r$ 7.000,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 26 de aBril  de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 660446

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1238/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à alESSaNdra GoMES dE SENa PaNToJa, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.2380, lotada na Promotoria 
de Justiça de igarapé-Miri, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
06/05/2021 a 05/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.200,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 400,00
3390-39 o.S. Terceiros - P.Jurídica r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1239/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor HaMilToN SilVa do NaSciMEN-
To, oficial dE SErVicoS aUXiliarES, Matrícula nº 999.1527, lotado na 
Promotoria de Justiça de itaituba, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 10/05/2021 à 09/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 2.000,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 3.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1240/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora claUdia rEGiNa GoMES PaN-
TalEÃo, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1304, lotada 
na Promotoria de Justiça de São francisco do Pará, a importância de r$ 
2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 12/05/2021 até 11/07/2021, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
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NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 250,00
3390-36-o.S. Terceiros – P.física-r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1242/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor VicTor HUGo faÇaNHa da coS-
Ta MarialVa, aSSESSor dE ProMoToria dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula 
n° 999.3024, lotado na Promotoria de Justiça de alenquer, a importância 
de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 12/05/2021 até 11/07/2021, conforme 
abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 400,00
3390-36-o.S. Terceiros – P.física-r$ 2.600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1244/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor MYcHaEl dE oliVEira coSTa, 
aSSESSor dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula nº 999.3095, lotado na 
Promotoria de Justiça de Primavera, a importância de r$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 17/05/2021 à 16/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 500,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1247/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor GioVaNi BrENo fErNaNdES, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1407, lotado na Promotoria 
de Justiça de Paragominas, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
11/05/2021 a 10/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 1.150,00
3390-36-o.S. Terceiros – P.física-r$ 3.850,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1248/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaS-
coNcEloS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1121, lotado 
na Promotoria de Justiça de capanema, a importância de r$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 

período de aplicação 12/05/2021 até 11/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 2.500,00
3390-39-o.S. Terceiros - P.Jurídica-r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 660707
Portaria Nº 1139/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1827, lotada na promotoria de Justiça 
de colares, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 05/05/2021 a 
04/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 600,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 2.400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 18 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1141/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EroNilSoN MElo dE SoUZa, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.943, lotado na Promotoria de Justiça de 
ananindeua, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 06/05/2021 até 
05/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 400,00
3390-39-o.S. Terceiros - P.Jurídica-r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 18 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1143/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor HUGo TEiXEira rESENdE, TEcNico EM iNforMa-
Tica, Matrícula nº 999.2105, lotado na promotoria de justiça de Marabá, 
a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/05/2021 a 10/07/2021, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 3.500,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 500,00
3390-39-o.S. Terceiros - P.Jurídica-r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 18 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 1144/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora aNa PaUla rEiS MiraNda, aSSESSora dE Pro-
MoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTrÂNcia, Matrícula nº 999.3178, 
lotada na Promotoria de Justiça de Jacundá, a importância de r$ 2.000,00 
(dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 11/05/2021 a 10/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 600,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 18 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1145/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora THaYSE oliVEira PaNToJa, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1833, lotada no departamento de obras e 
Manutenção, a importância de r$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
11/05/2021 a 10/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 2.500,00
3390-39-o.S. Terceiros - P.Jurídica-r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 18 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 660703
Portaria Nº 1136/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora BiaNca EliSE NaSciMENTo fErrEira, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.2025, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Barcarena, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 05/05/2021 
à 04/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 1.000,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 500,00
3390-39-o.S. Terceiros - P.Jurídica-r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 18 de maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1137/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr à ÊNio JorGE liMa BarBalHo JÚNior, aSSESSor dE Pro-
MoToria dE PriMEira ENTrÂNcia, Matrícula nº 999.3223, lotado na 
Promotoria de Justiça de Nova Timboteua, a importância de r$ 1.520,00 
(mil quinhentos e vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 05/05/2021 à 04/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000

NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 400,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.120,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 

Belém, 18 de maio de 2021.

Marcio roBErTo SilVa MENEZES

dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 660692

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0166/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TEcNico adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução nº 006/2019-
CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês maio de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 22 de 
abril de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês maio de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 22 
de abril de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2020;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta Por-
Taria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 29 e 30/05/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 aNEXo ÚNico
EScala dE PlaNTÃo dE SErVidorES
ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa cri-
MiNal
PErÍodo: 29 e 30/05/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês maio de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 22 de abril de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 22 de abril de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e PorTaria nº nº 
1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2020.
dia 29/05/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ana luíza Nunes Marinho de araujo (assessora técnica especializada da 
Procuradoria cível)
adriane Kelly leão de Souza (assessora técnica especializada da Procura-
doria criminal)
dia 30/05/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ingrid rodrigues Santos (assessora da Procuradoria cível)
celina coelho cativo cleophas cunha (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 25 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 660583
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..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Dispensa nº 09/2021
data: 13/05/2021
objeto: aquisição de materiais de expediente para atender às necessida-
des deste MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: 3.193,40 (três mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.0000.339030
fonte: 0101
contratadas: Jr alVES coSTa EirEli, GUará lTda e rcf MacHado
Endereço: av. duque de caxias, 1203, Marco, Belém/Pa- cEP 66093-031, 
rua cel luis Bentes 162, Telegrafo, Belém/Pa-cEP 66211- 010 e Trav. Ba-
rão do Triunfo nº 2460, Marco, Belém/Pa -cEP 66093-050
cNPJ nº 10.459.614/0001-90, 04.387.822/0001-28 e 83.317.248/0001-08
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 660624

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021NE00175
Valor Global: r$ 2.663,40 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais 
e quarenta centavos)
data: 25/05/2021
objeto: aquisição de materiais de expediente para este MPcM
dispensa nº 09/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101

Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: Jr alVES coSTa EirEli-ME
Endereço: av.duque de caxias,1203, Marco - Belém/Pa - cEP 66093-031
cNPJ nº 10.459.614/0001-90
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00176
Valor Global: r$ 32,00 (trinta e dois reais)
data: 25/05/2021
objeto: aquisição de materiais de expediente para este MPcM
dispensa nº 09/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa:33903000
fonte: 0101000000
contratada: GUará lTda
Endereço: rua cel. luis Bentes, 162, Telegrafo, Belém/Pa - cEP 66211-010
cNPJ nº 04.387.822/0001-28
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00180
Valor Global: r$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais)
data: 25/05/2021
objeto: aquisição de materiais de expediente para este MPcM
dispensa nº 09/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: r c f MacHado
Endereço: Trav. Barão de Triunfo, nº 2460, Marco, Belém/Pa - cEP 66093-050
cNPJ nº 83.317.248/0001-08

ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 660629

dEMoNSTraTi-
Vo da dESPESa 
coM PESSoal 

 
     

ToTal ÚlTiMoS 12 
MESES)  (a)

iNScriTaS EM 
rESToS a PaGar 
NÃo ProcESSa-

doS (b)
Mai/20 Jun/20 Jul/20 ago/20 Set/20 out/20 Nov/20 dez/20 Jan/21 fev/21 Mar/21 abr/21

dESPESa 
BrUTa coM 
PESSoal (i)

1.298.465,94 1.270.982,86 1.286.079,55 1.270.659,67 1.279.549,19 1.331.723,43 2.561.519,25 1.560.232,55 1.159.433,33 1.226.049,36 1.324.175,18 1.298.505,94 16.867.376,25  

 Pessoal ativo 1.147.262,47 1.119.779,39 1.134.876,08 1.119.456,20 1.128.345,72 1.180.519,96 2.259.112,31 1.409.029,08 1.008.229,86 1.074.845,89 1.172.971,71 1.147.302,47 14.901.731,14  

 

 Vencimentos, 
Vantagens e 

outras despe-
sas Variáveis

947.342,91 919.289,36 934.386,05 918.966,17 930.220,64 978.297,41 1.854.748,16 1.005.441,46 907.841,34 975.455,04 971.322,63 945.032,74 12.288.343,91  

  obrigações 
Patronais 199.919,56 200.490,03 200.490,03 200.490,03 198.125,08 202.222,55 404.364,15 403.587,62 100.388,52 99.390,85 201.649,08 202.269,73 2.613.387,23  

                

 Pessoal inativo 
e Pensionistas 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 302.406,94 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 1.965.645,11  

 
 aposentado-

rias, reserva e 
reformas

99.675,60 99.675,60 99.675,60 99.675,60 99.675,60 99.675,60 199.351,20 99.675,60 99.675,60 99.675,60 99.675,60 99.675,60 1.295.782,80  

  Pensões 51.527,87 51.527,87 51.527,87 51.527,87 51.527,87 51.527,87 103.055,74 51.527,87 51.527,87 51.527,87 51.527,87 51.527,87 669.862,31  

 

outras despe-
sas de pessoal 
decorrentes de 
contratos de 
terceirização 
(§ 1º do art. 
18 da lrf)

              

dESPESaS NÃo 
coMPUTadaS 
(ii) (§ 1º do 

art. 19 da lrf)

151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 302.406,94 151.203,47 151.203,47 168.468,39 151.203,47 151.203,47 1.982.910,03  

 

indenizações 
por demissão 
e incentivos 
à demissão 
voluntária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

decorrentes 
de decisão 
Judicial de 

período 
anterior ao da 

apuração

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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despesas de 
Exercícios 
anteriores 
de período 

anterior ao da 
apuração

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 17.264,92 0,00 0,00 17.264,92  

 

inativos e 
Pensionistas 

com recursos 
Vinculados

151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 302.406,94 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 151.203,47 1.965.645,11  

dESPESa 
lÍQUida coM 
PESSoal (iii) 

= (i-ii)

1.147.262,47 1.119.779,39 1.134.876,08 1.119.456,20 1.128.345,72 1.180.519,96 2.259.112,31 1.409.029,08 1.008.229,86 1.057.580,97 1.172.971,71 1.147.302,47 14.884.466,22  

                
aPUraÇÃo do 
cUMPriMENTo 

do liMiTE 
lEGal

Valor % SoBrE a rcl aJUSTada

rEcEiTa cor-
rENTE lÍQUida 

- rcl (iV)
25.181.260.033,41  

(-) Trans-
ferências 

obrigatórias da 
União relativas 

às emendas 
individuais 

(art.166-a,§ 1º, 
da cf) (V)

4.990.000,00  

(-) Trans-
ferências 

obrigatórias da 
União relativas 

às emendas 
de bancadas 

(art.166, § 16 
da cf) (Vi)

209.911.805,00  

= rEcEiTa 
corrENTE 
lÍQUida 

aJUSTada Para 
cálcUlo doS 
liMiTES da 

dESPESa coM 
PESSoal (Vii) 

= (iV-V-Vi)

24.966.358.228,41  

dESPESa ToTal 
coM PESSoal 
- dTP (Viii) = 

(iiia+iiib)

14.884.466,22 0,06%

liMiTE MáXiMo 
(iX) (incisos 

i,ii,iii, art.20 
da lrf= 0,08%

19.973.086,58 0,08

liMiTE 
PrUdENcial 
(X) (parágrafo 
único do art.22 

da lrf) = 
0,076%

18.974.432,25 0,08

liMiTE alErTa 
(Xi) (inciso ii 
do §1º do art. 
59 da lrf) = 

0,072%

17.975.777,92 0,07

fomte: Siafem
durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. dessa forma, para maior 

transparência
as despesas executadas estão segregadas em:

a) despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64;
b) despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício força do inciso ii da lei 4.320/64;

                
                
                

  Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros  Marcelo Menezes chaves
   Procuradora Geral do MPcM  diretor administrativo/financeiro
                

 Glaucia augusta Martins Mendes
 controle interno

Protocolo: 660395
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

errata
A Prefeitura Municipal de Acará/PA publica Errata referente ao aviso 
de licitação Pregão Eletrônico 005/2021, circulada no d.o.E pág. xx, 26 de 
maio de 2021 - cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoSMUNiciPaiS 
dE acará/Pa,  oNdE SE lÊ:  a Sessão de recebimento de propostas, aná-
lise e julgamento será em 08 de junho de 2021. lÊ-SE: a Sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 09 de junho de 2021.

Protocolo: 660749

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
eXtrato de coNtrato - 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 17/2021
Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de aLtaMira (PreFeitUra 
MUNiciPaL de aLtaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTa-
da: EMPrESa: loraSHi, loraSHi & cia lTda - cNPJ: 06.277.035/0001-
59; contrato nº. 331/2021, valor r$: 13.595.167,78; EMPrESa: caSa 
carro coMErcio dE PEÇaS EirEli - cNPJ: 33.113.979/0001-63; contra-
to nº. 335/2021, valor r$; 2.234.912,50; dotação orçamentária - 2002, 
2024, 2184, 2193, 2199, 2203, 2202. 33.90.30.00-Material de consumo. 
Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Pneus, câmaras de ar 
e Protetores. as informações poderão ser acessadas na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: altamira/Pá, 11/05/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE alTaMira - cNPJ: 28.553.049/0001-90; coNTraTada; 
EMPrESa: loraSHi, loraSHi & cia lTda - cNPJ: 06.277.035/0001-59; 
contrato nº. 332/2021, valor r$: 264.835,54; EMPrESa: caSa carro 
coMErcio dE PEÇaS EirEli - cNPJ: 33.113.979/0001-63; contrato nº. 
336/2021, valor r$; 5.039,90; dotação orçamentária - 12.122.0006.2026. 
33.90.30.00-Material de consumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: 
aquisição de Pneus, câmaras de ar e Protetores. as informações poderão 
ser acessadas na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/
Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 11/05/2021. coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE alTaMira - 
cNPJ: 18.142.506/0001-09. coNTraTada; EMPrESa: loraSHi, loraSHi 
& cia lTda - cNPJ: 06.277.035/0001-59; contrato nº. 333/2021, valor 
r$: 61.992,64; EMPrESa: caSa carro coMErcio dE PEÇaS EirEli - 
cNPJ: 33.113.979/0001-63; contrato nº. 337/2021, valor r$; 4.250,00; 
dotação orçamentária - 08.122.0029.2150. 33.90.30.00-Material de con-
sumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Pneus, câmaras 
de ar e Protetores. as informações poderão ser acessadas na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pá, 11/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 18/2021

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de aLtaMira (PreFeitU-
ra MUNiciPaL de aLtaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coN-
TraTada: EMPrESa: diSTriSUPri diSTriBUidora E coMErcio lTda 
- ME - cNPJ: 10.210.196/0001-00; contrato nº. 401/2021, valor r$: 
11.520,00; EMPrESa: J. M. do NaSciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 
33.614.394/0001-27; contrato nº. 393/2021, valor r$; 137.147,80; EMPrE-
Sa: liVraria E PaPElaria VirTUal lTda - ME - cNPJ: 83.370.528/0001-
80, contrato nº. 397/2021, valor r$: 30.800,00; EMPrESa: lSf coMErcio 
E SErViÇoS dE iMPrESSÃo EirEli - EPP - cNPJ: 29.500.349/0001-74; 
contrato nº. 405/2021, valor r$: 44.465,00; EMPrESa: MEGa MaTEriaiS 
dE iNforMáTica EirEli EPP - cNPJ: 10.958.867/0001-08; contrato nº. 
385/2021, valor r$: 23.410,00; EMPrESa: NiSSEi SErViÇoS E coMÉr-
cio lTda - EPP - cNPJ: 23.882.208/0001-87; contrato nº. 377/2021, valor 
r$: 105.537,00; EMPrESa: PErforM iNforMáTica EirElli - EPP - cNPJ: 
04.624.939/0001-88; contrato nº. 381/2021, valor r$: 298.229,40; EM-
PrESa: SaNToS E BErTEloNi lTda-ME - cNPJ: 11.556.437/0001-22; 
contrato nº. 389/2021, valor r$: 49.423,70; EMPrESa: TJ coMÉrcio 
dE ProdUToS EirEli - EPP - cNPJ: 27.274.178/0001-87; contrato nº. 
409/2021, valor r$: 45.445,90; dotação orçamentária - 2020, 2014, 
2015, 2024, 2184, 2193, 2195, 2199, 2203, 2202. 33.90.30.00-Material 

de consumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Suprimentos 
de informática, as informações poderão ser acessadas na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: altamira/Pá, 14/05/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE alTaMira - cNPJ: 28.553.049/0001-90; coNTraTada; 
EMPrESa: diSTriSUPri diSTriBUidora E coMErcio lTda - ME - cNPJ: 
10.210.196/0001-00; contrato nº. 402/2021, valor r$: 2.160,00; EMPrE-
Sa: J. M. do NaSciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 33.614.394/0001-
27; contrato nº. 394/2021, valor r$; 52.602,20; EMPrESa: liVraria E 
PaPElaria VirTUal lTda - ME - cNPJ: 83.370.528/0001-80, contrato 
nº. 398/2021, valor r$: 12.825,00; EMPrESa: lSf coMErcio E SEr-
ViÇoS dE iMPrESSÃo EirEli - EPP - cNPJ: 29.500.349/0001-74; con-
trato nº. 406/2021, valor r$: 10.300,00; EMPrESa: MEGa MaTEriaiS 
dE iNforMáTica EirEli EPP - cNPJ: 10.958.867/0001-08; contrato nº. 
386/2021, valor r$: 5.855,00; EMPrESa: NiSSEi SErViÇoS E coMÉrcio 
lTda - EPP - cNPJ: 23.882.208/0001-87; contrato nº. 378/2021, valor 
r$: 26.642,00; EMPrESa: PErforM iNforMáTica EirElli - EPP - cNPJ: 
04.624.939/0001-88; contrato nº. 382/2021, valor r$: 130.274,80; EM-
PrESa: SaNToS E BErTEloNi lTda-ME - cNPJ: 11.556.437/0001-22; con-
trato nº. 390/2021, valor r$: 29.243,25; EMPrESa: TJ coMÉrcio dE Pro-
dUToS EirEli - EPP - cNPJ: 27.274.178/0001-87; contrato nº. 410/2021, 
valor r$: 24.441,80; dotação orçamentária - 12.122.0029.2026. 
33.90.30.00-Material de consumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: 
aquisição de Suprimentos de informática, as informações poderão ser 
acessadas na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/
Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 14/05/2021. coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE alTaMira 
- cNPJ: 18.142.506/0001-09. coNTraTada; EMPrESa: diSTriSUPri 
diSTriBUidora E coMErcio lTda - ME - cNPJ: 10.210.196/0001-00; 
contrato nº. 403/2021, valor r$: 12.150,00; EMPrESa: J. M. do NaS-
ciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 33.614.394/0001-27; contrato nº. 
395/2021, valor r$; 104.009,30; EMPrESa: liVraria E PaPElaria Vir-
TUal lTda - ME - cNPJ: 83.370.528/0001-80, contrato nº. 399/2021, va-
lor r$: 20.700,00; EMPrESa: lSf coMErcio E SErViÇoS dE iMPrESSÃo 
EirEli - EPP - cNPJ: 29.500.349/0001-74; contrato nº. 407/2021, va-
lor r$: 25.320,00; EMPrESa: MEGa MaTEriaiS dE iNforMáTica EirE-
li EPP - cNPJ: 10.958.867/0001-08; contrato nº. 387/2021, valor r$: 
23.602,00; EMPrESa: NiSSEi SErViÇoS E coMÉrcio lTda - EPP - cNPJ: 
23.882.208/0001-87; contrato nº. 379/2021, valor r$: 39.461,50; EM-
PrESa: PErforM iNforMáTica EirElli - EPP - cNPJ: 04.624.939/0001-
88; contrato nº. 383/2021, valor r$: 150.889,60; EMPrESa: SaNToS E 
BErTEloNi lTda-ME - cNPJ: 11.556.437/0001-22; contrato nº. 391/2021, 
valor r$: 28.664,90; EMPrESa: TJ coMÉrcio dE ProdUToS EirEli - EPP 
- cNPJ: 27.274.178/0001-87; contrato nº. 411/2021, valor r$: 16.947,54; 
dotação orçamentária - 12.122.0029.2150. 33.90.30.00-Material de con-
sumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Suprimentos de in-
formática, As informações poderão ser acessadas na integra no site oficial 
da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatu-
ra: altamira/Pá, 14/05/2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 17/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 019/2021, ata tem por objeto o 
registro de Preços para eventual e futura aquisição de Pneus, câmaras de 
ar e Protetores, para atender diversos fundos, Secretarias e Setores da 
Prefeitura Municipal de Altamira - PA, especificados no Termo de Referên-
cia, anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: 
MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 
05.263.116/0001-37 - EMPrESa: loraSHi, loraSHi & cia lTda - cNPJ: 
06.277.035/0001-59; valor global de r$: 14.035.964,76, para os itens de 
01 ao 16. 18, de 20 ao 23. de 25 ao 38. 40, de 42 ao 73, 75, 76, 78, de 
80 ao 122.  EMPrESa: caSa carro coMErcio dE PEÇaS EirEli - cNPJ: 
33.113.979/0001-63; valor global r$: 2.244.202,40, para os itens 17, 19, 
24, 39, 41, 74, 77 e 79. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 09/2021 
vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 017/2021 poderá ser acessada 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 05/05/2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 18/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 021/2021, ata tem por objeto o 
registro de Preços para eventual e futura aquisição de Suprimento de in-
formática, para atender diversos fundos, Secretarias e Setores da Pre-
feitura Municipal de Altamira - PA, especificados no Termo de Referência, 
anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: MU-
NicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 
05.263.116/0001-37 - EMPrESa: NiSSEi SErViÇoS E coMÉrcio lTda 
- EPP - cNPJ: 23.882.208/0001-87; valor global de r$: 324.697,50, para 
os itens 01, 02, 33, 36, 38, 39, de 55 ao 58. de 61 ao 64. 79, 90, 92, 98 
,99 102, 139, de 142 ao 145 e 188, EMPrESa: PErforM iNforMáTica 
EirElli - EPP - cNPJ: 04.624.939/0001-88; valor global r$: 882.023,70, 
para os itens de 03 ao 05. de 14 ao 16. 18, 19. de 40 ao 43. 45, 48, 60, 
de 71 ao 76. 78, de 81 ao 89. 91, de 93 ao 95. 100, 101. de 104 ao 112. 
de 121 ao 123. 140, de 147 ao 150. de 158 ao 160. 166, 167, 170, 171, 
173, de 175 ao 180. 183, 184, 189 e 190. EMPrESa: MEGa MaTEriaiS dE 
iNforMáTica EirEli EPP - EPP - cNPJ: 10.958.867/0001-08, valor global 
r$: 78.677,00, para os itens 06, 09, 22, 80, de 136 ao 138. 174, 181, 185 e 
186. EMPrESa: SaNToS E BErTEloNi lTda-ME - cNPJ: 11.556.437/0001-
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22; valor global r$: 157.395,55, para os itens 07, 08, 11, 12, 20, 21, 25, 
27 e 113. EMPrESa: J. M. do NaSciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 
33.614.394/0001-27; valor global r$: 430.399,60, para os itens 10, 13, 
17, 23, 26, 28, de 30 ao 32. 34, 46, 47, 49, 50, 65, 77, 96, 97, 103, de 
116 ao 120, de 125 ao 129, de 132 ao 135. 146, 151, 161, 168, 169, 172 
e 187. EMPrESa: liVraria E PaPElaria VirTUal lTda - ME - cNPJ: 
83.370.528/0001-80; valor global r$: 110.975,00, para os itens 24, 35, 
37, 124, 130, 131, 141, de 153 ao 155. EMPrESa: diSTriSUPri diSTri-
BUidora E coMErcio lTda - ME - cNPJ: 10.210.196/0001-00; valor glo-
bal r$: 37.350,00, para os itens 29, 44 e 157. EMPrESa: lSf coMErcio 
E SErViÇoS dE iMPrESSÃo EirEli - EPP - cNPJ: 29.500.349/0001-74; 
valor global r$: 124.550,00, para os itens de 51 ao 54. 59, de 66 ao 70. 
152, 156, de 163 ao 165.
eMPresa: tJ coMÉrcio de ProdUtos eireLi - ePP - cNPJ: 
27.274.178/0001-87; valor global r$: 132.281,14, para os itens 114, 
115 e 182. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. 
iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 021/2021 vinculada 
ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 018/2021 poderá ser acessada na inte-
gra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.
pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 14/05/2021.

Protocolo: 660754

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AUGUSTO CORRÊA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUGUsto corrÊa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-0012
Tipo menor preço por item. objeto: registro de preço para eventual con-
tratação de empresa especializada em fornecimento de gênero alimentício, 
destinados aos programas de alimentação escolar, para atender os alunos 
matriculados na rede Municipal de Ensino do Município de augusto corrêa/
Pa, com abertura no dia 10/06/2021 a partir das 09h00, no site: https://
licitanet.com.br/. Edital e anexos disponíveis nos sites: http://augustocor-
rea.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-0013 
Tipo menor preço por item. objeto: registro de preços para eventual aqui-
sição de medicamentos de farmácia básica e medicamentos psicotrópicos 
diversos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de augusto corrêa/
Pa, com abertura no dia 14/06/2021 a partir das 09h00, no site: https://
licitanet.com.br/. Edital e anexos disponíveis nos sites: http://augustocor-
rea.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-0014 
Tipo menor preço por item. objeto: registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de 
construção, elétricos, hidráulicos e equipamentos de proteção individu-
al - EPi’S, para atender as demandas da Prefeitura Municipal e Secreta-
rias agregadas no município de augusto corrêa/Pa, com abertura no dia 
16/06/2021 a partir das 09h00, no site: https://licitanet.com.br/. Edital e 
anexos disponível nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/; http://tcm.
pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

Protocolo: 660757

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo 

de aBertUra de ProPostas 
toMada de PreÇos N° 2-003/2021 

objeto: Execução da seguinte obra: retomada da conclusão e complemen-
tação da construção de uma creche padrão fNdE tipo b, localizada à rua 
Treze de dezembro, bairro Zita cunha, município de Barcarena, Pa. a cPl 
da Prefeitura Municipal de Barcarena, em conformidade com a lei geral 
de licitações e disposições do edital, após cumprimento à norma inscrita 
na letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93, e para 
cumprir o que dispõe o art. 43, ii e iii da mesma lei, bem como item 15, 
subitens 15.8 e 15.9, do edital, torna público aos interessados e convoca 
as 09 (nove) empresas habilitadas para a sessão pública de abertura dos 
envelopes n°. 02, que contém suas propostas de preços, e devolução do 
envelope lacrado e inviolado contendo a proposta da única empresa ina-
bilitada. a sessão acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de 
realização da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h00min 
do dia 31 de maio de 2021. a empresa inabilitada foi alijada do certame e 
não poderá participar das fases subsequentes do processo, conforme art. 
41,§ 4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos representantes legais das 
empresas habilitadas é de fundamental importância para continuidade do 
processo, porém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante 
e/ou interessado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a ses-
são aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natureza. Thais Silva 
Quaresma - Presidente da cPL

Protocolo: 660758

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 
disPeNsa Nº 0022/2021 

objeto: locação de imóvel para o funcionamento dos conselhos Tutelares 
Urbano e rural.
ViGÊNcia: 12 (doze) meses. fundamento legal: artigo 24, inciso X da 
Lei Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 10 de Maio de 2021. Valor do 
contrato: r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). data da assinatura 
do contrato nº 049/2021: 11 de maio de 2021. foro: Justiça Estadual, 
comarca cametá/Pa. contratada: Virginia de Souza Neves, brasileira, pes-
soa física, inscrito no cPf nº 228.540.962-15 e rG nº 4291096, expedida 
pela Pc/Pa, paraense, residente e domiciliado na rua 23 de Novembro, nº 
2058, Bairro central, na cidade de cametá/Pa. Modalidade: dispensa de 
licitação. Ordenador: Elane Pinto Cassiano - Secretário Municipal de 
assistência social.

disPeNsa Nº 0022/2021 
objeto: locação de imóvel para o funcionamento dos centro da assis-
tência Social (craS) unidade cidade Nova. Vigência: 12 (doze) meses. 
fundamento legal: artigo 24, inciso X da lei federal 8.666/93. data de 
Ratificação: 10 de maio de 2021. Valor do Contrato: R$ 32.499,96 (trinta 
e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis). data da 
assinatura do contrato nº 051/2021: 11 de Maio de 2021. foro: Justiça 
Estadual, comarca cametá/Pa. contratada: carla caroline de Melo ra-
mos, brasileira, pessoa física, inscrito no cPf nº 032.211.912-00 e rG nº 
7445285, expedida pela Pc/Pa, paraense, residente e domiciliado na rua 
Geobaldo caldas, nº 2599, Bairro Jardim Primavera, na cidade de cametá/
Pa. Modalidade: dispensa de licitação. ordenador: elane Pinto cassia-
no - Secretário Municipal de Assistência Social.

disPeNsa Nº 0022/2021 
objeto: locação de imóvel para o funcionamento dos centro da assis-
tência Social (craS) unidade Nova cametá. Vigência: 12 (doze) meses. 
fundamento legal: artigo 24, inciso X da lei federal 8.666/93. data de 
Ratificação: 10 de maio de 2021. Valor do Contrato: R$ 24.000,00 (vinte 
quatro mil reais). data da assinatura do contrato nº 052/2021: 11 de 
Maio de 2021. foro: Justiça Estadual, comarca cametá/Pa. contratada: 
José dos Santos corrêa, brasileiro (a), pessoa física, inscrito no cPf nº 
137.419.932-04 e rG nº 4595565, expedida pela Pc/Pa, paraense, resi-
dente e domiciliado na rua Gonçalo Jorge, nº 3039, Bairro Nova cametá, 
na cidade de cametá/Pa. Modalidade: dispensa de licitação. ordenador: 
Elane Pinto Cassiano - Secretário Municipal de Assistência Social.

disPeNsa Nº 0022/2021. 
oBJETo: locação de imóvel para o funcionamento dos centro da assis-
tência Social (craS) unidade Baixa Verde. ViGÊNcia: 12 (doze) meses. 
fundamento legal: artigo 24, inciso X da lei federal 8.666/93. data de 
Ratificação: 10 de Maio de 2021. Valor do Contrato: R$ 48.000,00 (qua-
renta e oito mil reais). data da assinatura do contrato nº 053/2021: 11 
de Maio de 2021. foro: Justiça Estadual, comarca cametá/Pa. contratada: 
Suzete farias rodrigues, brasileiro (a), pessoa física, inscrito no cPf nº 
453.455.542-34 e rG nº2921970, expedida pela Pc/Pa, paraense, resi-
dente e domiciliado na avenida conego Siqueira, nº 2253, Bairro Brasilia, 
na cidade de cametá/Pa. Modalidade: dispensa de licitação. ordenador: 
elane Pinto cassiano - secretário Municipal de Assistência Social.

disPeNsa Nº 0022/2021. 
objeto: locação de imóvel para o funcionamento dos centro de referência 
Especializada de assistência Social (crEaS). Vigência: 12 (doze) meses. 
fundamento legal: artigo 24, inciso X da lei federal 8.666/93. data de 
Ratificação: 10 de Maio de 2021. Valor do Contrato: R$ 28.599,96 (vinte 
e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 
data da assinatura do contrato nº 050/2021: 11 de Maio de 2021. foro: 
Justiça Estadual, comarca cametá/Pa. contratada: rosalina Barroso Tava-
res, brasileira, pessoa física, inscrito no cPf nº 305.328.172-49 e rG nº 
5052489, expedida pela Pc/Pa, paraense, residente e domiciliado na Tra-
vessa cônego Miguel inácio, nº 55, Bairro central, na cidade de cametá/
Pa. Modalidade: dispensa de licitação. ordenador: elane Pinto cassia-
no - Secretário Municipal de Assistência social.

aViso de HoMoLoGaÇÃo. 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2021. 

HoMoLoGo a licitação na modalidade Pregão eletrônico nº 008/2021 
que tem por objeto: aquisição de Equipamentos para academia de Es-
portes ao ar livre. adjudicatárias: K M Batista cardoso Eireli - cNPJ nº 
20.200.321/0001-47, Valor Global r$ 8.430,00e a S Miranda comércio de 
alimentos e Serviços de Transporte Eireli - cNPJ nº 14.800.196/0001-03, 
Valor Global r$ 62.170,24 data da Homologação: 25/05/2021.  
ordenador: Victor correa cassiano.

Protocolo: 660760
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Capanema-PA, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço-Tipo Menor 
Preço Global nº 002/2021-PMc, objeto: contratação de empresa especiali-
zada para execução de obras e serviços de engenharia para a conclusão da 
construção da Quadra coberta com Vestiário da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Inácio Ferreira, a fim de atender as necessidades da Secreta-
ria de Educação, do município de capanema/Pa. abertura: 14/06/2021, ás 
09:30hs.Edital disponível no site da oficial da entidade: www.capanema.
pa.gov.br. Presidente da cPL. Henie Maria Neves de sousa.

aViso de coNVocaÇÃo 
coNcUrso PÚBLico 

editaL Nº 001/2018/PMc 
O Prefeito Municipal de Capanema comunica que está publicado no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal, diário oficial do Município, assim 
como no site da Prefeitura de capanema (www.capanema.pa.gov.br), o 
Edital de convocação Wanessa Nobre do carmo, candidata aprovadado 
concurso Público da Prefeitura Municipal de capanema, conforme Edital 
de abertura nº 001/2018/PMc, destinado ao preenchimento de vagas dos 
cargos de nível superior. O horário, data e local estão definidos no refe-
rido edital. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal de 
Capanema

Protocolo: 660761

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo 
de cUrioNÓPoLis

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2021
o referido certame foi homologado em 22 de maio de 2021, sendo a con-
tratação fracaSSada com o primeiro e segundo colocados.Sitewww.
curionópolis.pa.gov.br–e www.portaldecompraspublicas.com.br-curionó-
polis 26 de maio 2021 – daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.

Protocolo: 660403

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Com base nas informações constantes do procedimento licitatório 
nº 01/2021, na modalidade ToMada dE PrEÇoS e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso Vi, da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o relatório e HoMoloGo o processo licitatório nº 01/2021. VEN-
cEdor da liciTaÇÃo - N.S. BorGES coNSTrUÇÕES EirEli - cNPJ Nº 
28.571.692/0001-47 com valor de r$ 359.102,63(Trezentos e cinquenta 
e Nove Mil, cento e dois reais e Sessenta e Três centavos) Publique-se. 
ao departamento competente para as providências de costume. cUrio-
NÓPoliS - Pa, 13 de Maio de 2021 - Luís de sousa Lima secretário 
Municipal de Infraestrutura.

eXtrato de coNtrato
 coNtrato Nº: 20210126

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 01/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra
coNTraTada: N.S. BorGES coNSTrUÇÕES EirEli
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrU-
ÇÃo dE PaViMENTo No ESTacioNaMENTo E aMPliaÇÃo dE SalaS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS.
Valor ToTal: r$ 359.102,63 (TrEZENToS E ciNQUENTa E NoVE Mil, 
cENTo E doiS rEaiS E SESSENTa E TrÊS cENTaVoS)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 0801.044510026.1.005 coNST. rEfor-
Ma E aMPl. dE PrÓPrioS PÚBlicoS, claSSificaÇÃo EcoNÔMica: 
4.4.90.51.00 oBraS E iNSTalaÇÕES,
ViGÊNcia: 06 MESES
daTa da aSSiNaTUra: 13 dE Maio dE 2021

Protocolo: 660531

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo 

tiPo PreGÃo eLetrÔNico - reGistro de PreÇo Nº 001/2021-seM-
Ma. objeto: registro de Preços para futura contratação de locação de 04 
(quatro) caminhões compactadores para prestação de serviço de coleta 

de resíduos sólidos e destinação final no aterro sanitário para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de curuçá. a data 
de abertura será no dia 15/06/2021 às 09:00hs. o Edital encontra-se à 
disposição no portal do TcM/Pa e no Portal de compras Públicas. curuçá/
Pa, 28 de maio de 2021. JerFersoN Ferreira de MiraNda Prefeito 
Municipal de Curuçá/PA.

Protocolo: 660765

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo 
tiPo PreGÃo eLetrÔNico reGistro 

de PreÇo Nº 001/2021-seMoUt 
objeto: registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de grama em placas, na espécie Esmeralda 
destinado a atender as demandas deste município, conforme especifica-
ções contidas no presente termo de referência.
a data de abertura será no dia 10/06/2021 às 09:00hs. o Edital encon-
tra-se à disposição no portal do TcM/Pa e no Portal de compras Públicas. 
curuçá/Pa, 28 de maio de 2021. JeFFersoN Ferreira de MiraNda 
Prefeito Municipal de Curuçá/PA.

Protocolo: 660767

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
O Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resulta-
do do PreGÃo eLetrÔNico srP - 06/2021-seMecdeL, homologado 
em 26/05/2021, o ato de adjudicação proferido pelo Prefeito Municipal no 
dia 26/05/2021 ao objeto: registro de preços para eventual aquisição de kit 
de alimentação escolar para atender os alunos da rede municipal de edu-
cação do município de Goianésia do Pará - Pa, em consonância a lei federal 
nº 13.987 e resolução fNdE/cd nº 02/2020 e informanutri nº 02/2021, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos, em favor da Empresa: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, 
cNPJ: 01.580.769/0001-99, valor total de r$ 1.428.427,00. Francisco 
David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 660768

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de Preços Nº 20210096, PreGÃo eLetrÔNico srP 
- 06/2021-seMecdeL. objeto: registro de preços para eventual aquisi-
ção de kit de alimentação escolar para atender os alunos da rede munici-
pal de educação do município de Goianésia do Pará - Pa, em consonância 
a lei federal nº 13.987 e resolução fNdE/cd nº 02/2020 e informanutri 
nº 02/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos, contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: BoM BoNS 
E dEScarTaVEiS EirEli, cNPJ: 01.580.769/0001-99, no loTE: 01, per-
fazendo valor total de r$ 1.428.427,00. data de assinatura: 26/05/2021. 
Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 660769

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
ata de reGistro de PreÇo - seMas
PreGÃo eLetrÔNico 008/2021-srP 

objeto: registro de Preços para eventual aquisição de Serviços funerá-
rios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência 
Social - SEMAS, conforme especificações e quantidades estabelecidas. Vi-
gência: 12 meses. data da assinatura: 24/05/202. contratante: Prefeitura 
Municipal de igarapé-Miri/Pa - Secretaria Municipal de assistência Social 
- SEMaS, cNPJ nº 13.898.075/0001-83. contratado: SPM coNSTrUÇÕES, 
coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº: 17.853.685/0001-11, valor r$ 
443.000,00.

roberto Pina oliveira
Prefeito

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato - seMas

PreGÃo eLetrÔNico 008/2021-srP 
objeto: registro de Preços para eventual aquisição de Serviços funerários 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social 
- SEMAS, conforme especificações e quantidades estabelecidas. Contratan-
te: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri / Secretaria Municipal de assistên-
cia Social - SEMaS, cNPJ nº 13.898.075/0001-83.
contratado: SPM coNSTrUÇÕES, coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº: 
17.853.685/0001-11, valor r$ 443.000,00. contrato nº 008/2021-PMiM
-SrP-PE. data da assinatura 24/05/2021.

roberto Pina oliveira
Prefeito
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PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
ata de reGistro de PreÇo - seMsa
PreGÃo eLetrÔNico 005/2021-srP 

objeto: registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
fornecimento de oxigênio Medicinal, liquefeitos e comprimidos armaze-
nados em cilindro, com concessão Gratuita de cilindros em regime de 
comodato para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMSA, conforme especificações e quantidades estabelecidas. Vigência: 
12 meses. data da assinatura: 24/05/202. contratante: Prefeitura Munici-
pal de igarapé-Miri/Pa - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa, cNPJ nº 
11.373.369/0001-66. contratado: air liQUidE BraSil lTda, cNPJ Nº: 
00.331.788/0083-65, valor r$ 366.506,00.

roberto Pina oliveira
Prefeito

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato - seMas

PreGÃo eLetrÔNico 005/2021-srP 
objeto: registro de Preços para eventual contratação de empresa para for-
necimento de oxigênio Medicinal, liquefeitos e comprimidos armazenados 
em cilindro, com concessão Gratuita de cilindros em regime de comodato 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa, con-
forme especificações e quantidades estabelecidas. Contratante: Prefeitura 
Municipal de igarapé-Miri/Pa - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa, 
cNPJ nº 11.373.369/0001-66.
contratado: contratado: air LiQUide BrasiL Ltda, 
cNPJ Nº: 00.331.788/0083-65, valor r$ 366.506,00. contrato nº 005/2021-PMiM
-SrP-PE. data da assinatura 24/05/2021.

roberto Pina oliveira
Prefeito

Protocolo: 660770

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iNHaNGaPi/Pa
resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Inhangapi, por intermédio da Presidente da 
comissão de licitação, torna público o julgamento de habilitação da Toma-
da de Preços nº 002/2021: ficam HaBiliTadaS as empresas BUSTaMaN-
TE ENGENHaria lTda, NorTE aMBiENTal GESTÃo E SErViÇoS lTda e 
SaraiVa & cia lTda. desta feita, abre-se prazo para apresentação de 
recursos nos termos do artigo 109 da lei 8.666/93.

inhangapi-Pa, 26 de maio de 2021.
Midori Oki Igacihalaguti.

comissão Permanente de licitação
Protocolo: 660771

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo 

cHaMada PUBLica Nº 001/2021/PMJ/cP 
objeto: contratação de Pessoa física ou Jurídica para a aquisição de Gê-
neros Alimentícios da Agricultura Familiar para Merenda Escolar a fim de 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e fundo do 
Município de Jacareacanga- Pa- data prevista para abertura: 07.06.2021 
as 08:00 horas.

aViso de sUsPeNsÃo. 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jacareacanga torna público o 
aviso de suspensão do Pregão Eletrônico de Nº 013/2021, objeto: contra-
tação de Pessoa Jurídica Especializada na locação de caminhão Papa - lixo 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga - 
PA. Sendo assim, o presente processo licitatório fica suspenso e uma nova 
data será publicada posteriormente.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021

contratação de especializada na prestação de serviços de agendamento de 
viagem, emissão de boleto de fornecimento de passagens aéreas nacionais 
e internacionais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Se-
cretarias e fundos do Município de Jacareacanga - Pa, data prevista pra 
abertura 10.06.2021 as 08:00 horas. Editais disponíveis no site do TcM/
Pa, portal dos Jurisdicionado, Portal de Transparência da Prefeitura Muni-
cipal e no portal de compras públicas: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Sebastião Aurivaldo Pereira Silva - Prefeito Municipal.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 029/2021. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Peças para Veículos auto-
motores leves e Pesados, para atender às demandas da prefeitura, e fundos 
do município de Jacareacanga/Pa, oNde Ler - se abertura: 04.06.2021, 
Ler - se 09.06.2021 as 08:00 horas. circulado no d.o.U seção 3 pág. 224, 
doE/Pa pág. 94 e diário do Pará pág. B8 em 24/05/2021.

Protocolo: 660773

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato N° 290/2021-FMs. 
Processo administração nº 3.603/2020/PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 020/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de materiais de consumos instrumentais para ampliação e 
manutenção das UBS dos consultórios odontológicos no município de Ma-
rabá.  Empresa: MiaMiMEd ProdUToS odoNToloGicoS lTda, inscrita 
no cNPJ sob nº 38.259.748/0001-86, Valor:  r$ 25.363,75 (Vinte e cinco 
mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) dotações 
orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde 
- PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 20 de maio de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA.

coNtrato N° 166/2021-FMs 
Processo administração nº 18.065/2020/PMM, autuado na mo-
dalidade PreGÃo eLetroNica Nº 134/2020-cPL/PMM. objeto do 
contrato: aquisição de materiais de laboratório para suprir as necessida-
des da rede laboratorial municipal administrados pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. Empresa diSPara HoSPiTalar coMErcial E SErVicoS 
lTda, inscrita no cNPJ Nº 20.442.743/0001-29, Valor:  r$ 365.058,62 
(Trezentos e sessenta e cinco mil cinquenta e oito reais e sessenta e dois 
centavos), dotações orçamentárias: 10.302.0084.2.062 - atenção Média 
e alta complexidade, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo.  daTa da aSSiNaTUra  24 de março de 2021. Valmir Silva Mou-
ra - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 660777

aViso de sUsPeNsÃo
A Prefeitura Municipal de Marabá, através da Comissão Especial de 
Licitação/seVoP, avisa que o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 018/2021-cEl/
SEVoP/PMM, ProcESSo N° 5.756/2021-PMM. objeto: coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica, ESPEcialiZada, Para a PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço EdUcacioNal, coM aUlaS PrESENciaiS, rEfErENTE ao cUrSo dE 
forMaÇÃo dE aGENTE dE TrÂNSiTo, NoS TErMoS da PorTaria N° 
94/2017 - dENaTraN, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do dE-
ParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo E TraNSPorTE UrBaNo - dMTU, 
ViNcUlado a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNca iNSTiTUcioNal 
- SMSi, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava com sessão agendada para 
o dia 27/05/2021 - 10h00, fica SUSPENSA por tempo indeterminado em 
virtude da necessidade de retificação do Edital. Ass.: Georgeton R Morais - 
Pregoeiro da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 660789

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

ata de registro de Preços Nº 046/2021-ceL/PMM referente a coN-
corrÊNcia (srP) Nº 002/2021-ceL/PMM, Processo n° 1.995/2021-
PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal locaÇÃo dE MáQUi-
NaS E EQUiPaMENToS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP/PMM, conforme Edital e seus 
anexos; Empresa detentora da arP: 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 coNSTrUÇÕES 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 perfa-
zendo 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, perfazen-
do 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, Vence-
dora dos itens: 22, 23, 24 e 25, perfazendo o valor total: r$ 1.124.160,00. 
assinatura: em 26/05/2021, Secretaria Municipal de Obras - FÁBIO 
cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 660780
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reaViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 012/2021-ceL/seVoP/PMM, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.720/2021-PMM - Tipo Menor 
Preço (Global). Nova data da Sessão: 15/Jun/2021 - 09h00min (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa da EScola MUNiciPal dE ENSiNo 
fUNdaMENTal dr. iNácio dE SoUZa MoiTa, localiZada Na rUa d 
- QUadra NorTE - loTE ESPEcial, Bairro KM 07, MUNicÍPio dE Ma-
raBá/Pa.  recursos: Próprios/federal - integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 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. ass.: Franklin carneiro da 
silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 660778

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato:
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

considerando o contido no ProcESSo Nº 10.383/2020/PMM, Modalida-
dE: ToMada dE PrEÇo Nº 035/2020/cEl/SEVoP/PMM, coNTraTo Nº: 
298/2020/SEVoP/PMM que tem por objeto a EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
PaViMENTaÇÃo E drENaGEM Na rUa cUiaBá, No Bairro BElo Hori-
ZoNTE, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, temos:
daTa dE aSSiNaTUra: 01/10/2020
ViGÊNcia coNTraTUal: 16 (dezesseis) meses - 01/10/2020 até 01/02/2022
Valor ToTal do coNTraTo: 1.948.218,03 (um milhão novecentos e qua-
renta e oito mil, duzentos e dezoito reais e três centavos).
Por ordem desta administração fica determinado o reinício dos serviços 
a partir desta data, 24/05/2021, devido término do período intenso de 
chuvas.
Temos, portanto, a reprogramação dos serviços, com novos prazos de cro-
nograma de execução, de acordo com o saldo de dias restantes, conforme 
se segue:
ViGÊNcia da ordEM dE SErViÇo: 12 (doze) meses - 02/10/2020 até 
02/10/2021.
ParaliSaÇÃo: 21/01/2021.
Saldo dE diaS Para EXEcUTar: 21/01/2021 até 02/10/2021 - 254 (du-
zentos e cinquenta e quatro) dias.
ordEM dE rEiNÍcio doS SErViÇoS: 24/05/2021.
NoVo PraZo dE EXEcUÇÃo: 24/05/2021 até 01/02/2022 - 254 (duzentos 
e cinquenta e quatro) dias.
EMPrESa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 07.506.424/0001-71
Marabá/Pa

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

Secretário
Protocolo: 660779

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 019/2021-ceL/seVoP/PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.388/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço por Lote. data da Sessão: 14/junho/2021 - 09h00min (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUridica Para faBricaÇÃo E iNSTa-
laÇÃo dE MoBiliario SoB MEdida, EM MaTEriaiS TiPo Mdf, METálico 
E MadEira a SErEM MoNTadoS E iNSTaladoS NaS dEPENdENcia do 
PoSTo dE SaÚdE UBS TrÊS PodErES.  recursos: Próprios - integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 
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. 
ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 660786

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/2021-cPL/PMM 
PROCESSO Nº 8.006/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por Lote. Modo de 
disputa: aberto/fechado. data do certame: 11/06/2021. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTU-
al aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE TraTor E dE rETroEScaVadEira Para a 
SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. UaSG: 925213.  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), 26/05/2021.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 660787

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 048/2021-cPL/PMM. 
Processo Licitatório nº 7.273/2021-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE 
cENTral dE ar, cadEiraS GiraTÓriaS E loNGariNaS Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra-SE-
aGri. onde sagrou vencedora a empresa: rocHa NorTH ENGENHaria 

iNdÚSTria E coMErcio dE MoVEiS E - cNPJ: 08.408.448/0001-50, 
vencedora dos lotes: 02 E 03 perfazendo o valor total de: r$ 45.100,00 
(Quarenta e cinco mil e cem reais), alVorada coMErcia dE MáQUiNaS 
E fErraMENTaS EirEli - cNPJ: 27.414.742/0001-10, vencedora do lote: 
01 perfazendo o valor total de: r$ 22.599,98 (Vinte e dois mil quinhen-
tos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos),pelo HoMoloGo o 
resultado final. UASG: 925213. Marabá 25/05/2021.  José Nilton de Me-
deiros - Secretário Municipal de Administração - SEMAD - Portaria 
nº 011/2017-GP.

Protocolo: 660783

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUraMUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 01/2021 - srP 
A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, Estado do Pará, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09 de 
junho de 2021, às 09:00horas, na sede da Prefeitura Municipal, situada 
na Travessa Belém, Nº. 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/Pa, 
na sala de reuniões da comissão Permanente de licitações, licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, Sistema de registro de Preço Nº. 01/2021, 
tipo Menor Preço, nos termos da lei federal nº 10.520/2002 e subsidiaria-
mente à lei federal Nº. 8.666/93 e alterações, o registro de Preços para 
futura E Eventual contratação de Empresa para a Prestação de Serviços 
de assessoria e consultoria, em apoio a administração, Executar os Ser-
viços E realizar os levantamentos, assim como o acompanhamento de 
informações Econômico fiscais descritas no Termo de referência. o Edital 
completo poderá ser obtido junto a comissão Permanente de licitação no 
horário 07:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira. Scheila Luíza 
Lavall - Pregoeira

Protocolo: 660794

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

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 junho 
de 2021, às 09:h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido 
junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do 
TcM/Pa, e no departamento de de licitações do MUNiciPio dE PacaJá/Pa 
em horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitacaopa-
cajapmp@gmail.com

Pacajá/Pa, 25 de Maio de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

PrESidENTE
Protocolo: 660797

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de PacaJÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 02/2021
O Município de PACAJÁ, através da Prefeitura Municipal de Pacajá por intermé-
dio 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 do raMo PEr-
TiNENTE, ESPEcialiZada Para iMPlaNTaÇÃo do MicroSiSTEMa dE 
aBaSTEciMENTo dE áGUa - Vila cUrUrUÍ NÚclEo (i) ZoNa rUaral do 
MUNicÍPio dE PacaJá, de acordo com o que determina a legislação vigen-
te, a realizar-se na sala da comissão de licitação do Município de Pacajá.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 15 de junho de 
2021, às 09:h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido 
junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do 
TcM/Pa, e no departamento de de licitações do MUNiciPio dE PacaJá/Pa 
em horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitacaopa-
cajapmp@gmail.com

Pacajá/Pa, 25 de Maio de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

PrESidENTE
Protocolo: 660804
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MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210140
oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 021/2021

coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ 28.644.957/0001-90
OBJETO......................: Aquisição de combustível e lubrificantes para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação
Valor ToTal................: r$ 303.021,20 (trezentos e três mil, vinte e um 
reais e vinte centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividade 2.098, Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 660800

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210141
oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 021/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ 28.644.957/0001-90
OBJETO......................: Aquisição de combustível e lubrificantes para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação
Valor ToTal................: r$ 508.587,40 (quinhentos e oito mil, quinhen-
tos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades: 2.049 e 2.045, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 660802

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico nº. 9/2020-00058  

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializa-
dos na condução de veículos do transporte escolar, bem como serviços 
de monitor, no acompanhamento dos alunos usuários do transporte esco-
lar, objetivando atender a Secretaria Municipal de Educação. reabertura: 
14/06/2021, às 10:00h. a retirada do Edital deverá ser efetuada via in-
ternet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 
8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm:27/05/2021. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. 
Portaria n° 002/2021-GPP.

Protocolo: 660807

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

sessÃo de coNtiNUidade
 PreGÃo PreseNciaL 9/2020-001GaBiN

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, mediante o Pregoeiro 
devidamente designado, torna público que às 14:00 horas do dia 31 de 
Maio de 2021, será dado continuidade aos trabalhos referentes à licitação 
na modalidade PrEGÃo, na forma PrESENcial, tipo menor preço, regis-
tro de Preço para locação eventual de ônibus rodoviário modelo  conven-
cional, com banheiro, para atender viagens municipais, intermunicipais e  
interestaduais, a fim de atender a demanda do Gabinete, Coordenações e 
departamentos a ele ligados, bem como a secretaria Municipal da Mulher 
(SEMMU)  por meio do fundo Municipal dos direitos da Mulher, Secretaria 
Municipal de Esporte e lazer (SEMMEl) e Secretaria Municipal de Minera-
ção, Energia, ciência e Tecnologia (SEMMEcT), no Município de Parauape-
bas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se nas dependências da central de licitações e contratos, lo-
calizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa.

Parauapebas – Pa, 26 de Maio de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 660479

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de ProrroGaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-001seMoB

A Prefeitura Municipal de Parauapebas, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devidamente desig-
nada, comunica a todos os interessados que a sessão de recebimento e 
início da abertura dos envelopes, propostas e documentações referentes ao 
processo licitatório na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2021-001SE-
MoB, que tem como objeto a coNSTrUÇÃo do MUro GaBiÃo E Troca 
da rEdE dE drENaGEM Na JUSaNTE do laGo NoVa caraJáS locali-
Zado Na Pa 275 PErÍMETro UrBaNo do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, 
ESTADO DO PARÁ, fica prorrogada para o dia 14 de Junho de 2021, às 
09:00 horas, na Sala de reuniões da central de licitações e contratos, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará, em razão do 1º termo aditivo ao edital.

ParaUaPEBaS - Pa,  26 de Maio de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

 comissão de licitação
 Presidente

Protocolo: 660480

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato do 4º terMo aditiVo de teMPo
coNtrato Nº: 20190011 oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/2019-
001FMs coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTada: 
VirGiNia dUarTE loPES NaSciMENTo EirEli, inscrita no cNPJ. Sob o 
n.º 12.109.281/0001-02. oBJETo: constitui objeto deste Termo aditivo 
a prorrogação do prazo por igual período, o prazo de vigência do coN-
TraTo nº 20190011, passando a contar a partir do último dia de vigência 
do contrato: o prazo máximo para execução dos serviços objeto desta 
licitação será de 180(cento e oitenta) dias consecutivos. Estes prazos 
serão contados a partir do recebimento das ordens de serviços e início da 
vigência em 15/05/2020 final 11/11/2020 - passando a ser o início em 
12/05/2021 prorrogados em 180(cento e oitenta) dias consecutivos, data 
final 08/11/2021.
daTa da aSSiNaTUra: 03 de maio de 2021.

Protocolo: 660811

aViso de HoMoLoGaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 011.2021.001 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-007PMPd 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE 
E ESPorTiVo Para aTENdiMENTo da PrEfEiTUra dE PaU d’arco/Pa 
E SUaS SEcrETariaS/fUNdoS. a autoridade competente, Sr. frEdSoN 
PErEira da SilVa, a homologa o referido Pregão Presencial em favor das 
empresas vencedora: adSErV arTiGoS E PaPElaria lTda - inscrita no 
cNPJ por nº 40.543.408/0001-24, d. a. dE SoUSa coMErcio E SErVi-
ÇoS - inscrita no cNPJ por nº 13.721.423/0001-42, JP dE MoraiS lTda 
inscrita no cNPJ por nº 29.687.178/0001-34, Maria do carMo SaNToS 
SoUSa inscrita no cNPJ por nº 01.330.051/0001-44, N. da S. liMa-ME 
inscrita no cNPJ por nº 17.633.036/0001-05, N.T luize - EPP inscrita no 
cNPJ por nº 93.577.427/0001-38, PaPEl arTE EirEli ME inscrita no cNPJ 
por nº 26.814.778/0001-28, ricardo MarQUES alVES inscrita no cNPJ 
por nº 15.053.338/0001-89, e rodriGUES coMErcio arTiGoS dE Pa-
PElaria E ESPorTiVoS inscrita no cNPJ por nº31.868.643/0001-85, con-
forme mapa de apuração anexo aos autos processuais.

Pau d’arco - Pa, 12 de maio de 2021.
FredsoN Pereira da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 660814

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
Portaria Nº 041B,de 29de aBriL de 2021.

dispõe sobre a exoneração de servidores comissionados da Prefeitura de 
Santa Maria do Pará e de outras providências. o Prefeito Municipal de San-
ta Maria do Pará, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no inciso 
Vii da lei orgânica Municipal lei Municipal,
resoLVe:
art. 1º - Exonera a Sra. denise afonsa lima Pereira do cargo temporário de 
auxilixar de Enfermagem da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
art. 3º - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se. Palácio francisco Paiva, 
Gabinete do Prefeito Municipal, cidade de Santa Maria do Pará, em 29de 
abril de 2021. Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal

Protocolo: 660816
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2021-seMaG 
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de organização, planejamento e realização de concurso público para 
o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de 
pessoal de servidores do município de Santarém, Estado do Pará. Tipo: 
Técnica e Preço. data de abertura: 12 de julho de 2021 às 10 horas, no 
auditório do ciaM - rua adriano Pimentel, 296. o Edital poderá ser obtido 
pelo site: ww.santarem.pa.gov.br. roberto cesar Lavor dos santos - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 660818

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 007/2021 - seMc - santarém, 29/03/2021

O Secretário Municipal de Cultura do Município de Santarém, Sr. Luís 
alberto Mota Figueira, no uso de suas atribuições legais, conforme o de-
creto nº 002/2021 de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica 
Municipal em cumprimento ao dispositivo no art.67 da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.
rESolVE
art. 1º Nomear os servidores, abaixo relacionados, como fiscais de contra-
to, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação 
da execução do contrato para contratação de empresa (s) especializada (s) 
para Prestação de Serviço de locação de Palco, Som, iluminação, arqui-
bancada, Painel de led, Estruturas Metálicas, camarotes, Grupo Gerador, 
Banheiros Químicos, Shows Pirotécnico, Segurança desarmada e Trios Elé-
tricos” para atender às necessidades em eventos realizados pela Secretaria 
Municipal de Cultura no Município de Santarém - PA.”, firmado no exercício 
de 2021 pela Secretaria Municipal de cultura: clenildo Vasconcelos Neves 
- Mat. 85881- Titular; aládio Mourão Sirotheau - Mat. 33353 -- Suplente
art. 2º o fiscal assim como o Gestor de contrato serão responsáveis por 
representar o Município de Santarém Pa perante o contratado e zelar pela 
boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização e controle.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 4º. ficam revogadas as disposições em contrário. dê-se ciência, cum-
pra-se, registre-se. Gabinete do Secretário Municipal de cultura, em vinte 
nove de março 2021. Luís alberto Mota Figueira - secretário Munici-
pal de Cultura/Dec. 002/2021-GAP/PMS

Protocolo: 660820

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021-seMiNFra
objeto: aquisição de cimento Portland cP ii Z - 32 a Granel Para atender 
as Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra - 
repetição. Total de itens licitados 1. Edital: www.portaldecompraspublicas.
com.br. abertura das propostas: 11/06/2021 às 10h00 no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está disponível na 
página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Antonio Eder John De Sou-
sa Coelho - Pregoeiro Municipal/SEMINFRA

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-seMiNFra 
objeto: aquisição de Equipamento “Placa Vibratória compactadora” para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura - SE-
MiNfra - repetição. Total de itens licitados 6. Edital: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 10/06/2021 às 10h00 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está 
disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. antonio eder 
John De Sousa Coelho - Pregoeiro Municipal/SEMINFRA.

Protocolo: 660821

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: tP/2021.001-FMs
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo do PoSTo dE SaÚdE da Vila coNSUlTa No 
MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia- Pa. abertura: 14/06/2021 às 
08h00min. a seção de lance do processo acima mencionado será realizada 
na Sala da cPl, sito a sede, localizada na Praça José ferreira Martins, s/n, 
centro, cEP: 68.518-000, São João do araguaia - Pa. onde o edital poderá 
ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado.

aViso de LicitaÇÃo: tP/2021.002-FMe
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo da E. M. E. f. Vila caJaZEiraS do MUNiciPio 
dE SÃo JoÃo do araGUaia- Pa. abertura: 14/06/2021 às 14h00min. a 

seção de lance do processo acima mencionado será realizada na Sala da 
cPl, sito a sede, localizada na Praça José ferreira Martins, s/n, centro, 
cEP: 68.518-000, São João do araguaia - Pa. onde o edital poderá ser 
adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado.

aViso de LicitaÇÃo: tP/2021.003-FMs
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo do PoSTo dE SaÚdE da Vila caJaZEiraS No 
MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia- Pa. abertura: 15/06/2021 às 
08h00min. a seção de lance do processo acima mencionado será realizada 
na Sala da cPl, sito a sede, localizada na Praça José ferreira Martins, s/n, 
centro, cEP: 68.518-000, São João do araguaia - Pa. onde o edital poderá 
ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado.
ronis da silva amorim-Presidente

Protocolo: 660822

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL srP N°. 011/2021
O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Exmo. Sr. Dirceu 
Biancardi, com base nas leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e legislações 
correlatas, após constatar a regularidade dos atos procedimentais, homo-
logou a adjudicação referente ao PrEGÃo PrESENcial SrP N°. 011/2021, 
do tipo MENor PrEÇo Por loTE, tendo como favorecida a empresa 
ilUMiNar diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElETricoS EirEli, cNPJ nº. 
39.538.026/0001-23, com valor total de r$ 1.050.000,00(um milhão e 
cinquenta mil reais), cujo objeto é a Seleção e contratação de empresas 
com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da administra-
ção Pública Municipal para aquisição de materiais elétricos, para manuten-
ção das atividades da Prefeitura Municipal.

Senador José Porfírio/Pa, 18 de maio de 2021.
dirceu Biancardi
Prefeito Municipal

Protocolo: 660829

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
eXtrato de terMo aditiVo

EXTraTo do V TErMo adiTiVo do coNTraTo Nº: 20180098 oriGEM: 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2018-002PMSJP; coNTraTaNTE: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio; coNTraTada: arEia BraNca 
ENGENHaria lTda ME; oBJETo: o presente Termo aditivo tem como ob-
jeto a prorrogação do prazo de vigência contratual nos termos do art. 57, 
§ 1º, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93; ViGÊNcia: de 07 de novembro 
de 2019 a 07 de janeiro de 2020; daTa da aSSiNaTUra: 05 de novembro 
de 2019.

dirceU BiaNcardi.
Prefeito Municipal.

Protocolo: 660830

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
aViso de coNVÊNio

coNVÊNio Nº Pr-c-138/2021
convênio que entre si celebram a Norte Energia S.a. e o município de 
Senador José Porfírio-Pa; objeto: Estabelecimento de cooperação entre a 
Norte Energia e o Município para á implantação do PacM nas localidades 
do TVr do rio Xingu, a ser realizado em conformidade com o descrito na 
Portaria interministerial nº60/2015 e na Portaria SVS/MS nº 1/2014; Vi-
gência: 37 meses contado a partir da data da publicação; Valor total: r$ 
344.340,00; data de assinatura: 27/04/2021.

coNVÊNio nº Pr-c-182/2021
convênio que entre si celebram a Norte Energia S.a. e o município de 
Senador José Porfírio-Pa; objeto: Estabelecimento de cooperação entre a 
NorTE ENErGia e o MUNicÍPio para a aquisição de (i) combustível visan-
do o funcionamento da ambulancha que será adquirida e doada pela Nor-
TE ENErGia ao MUNicÍPio para o transporte de residentes nas localidades 
do TVr, e (ii) medicamentos para serem fornecidos por equipes de saúde 
com atuação no TVr do rio Xingu.; Vigência: 37 meses contado a partir 
da data da publicação; Valor total: r$ 1.092.000,00; data de assinatura: 
13/05/2021.

dirceu Biancardi
Prefeito Municipal

Protocolo: 660825

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

Extrato de Ata de Registro de Preços, PREGÃO Nº 011/2021; oBJETo: 
Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal para aquisição de 
materiais elétricos, para manutenção das atividades da Prefeitura Munici-
pal, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa: ilUMiNar diS-
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TriBUidora dE MaTEriaiS ElETricoS EirEli, com o valor global de r$ 
1.050.000,00; ValidadE: até 18/05/2022. os itens, quantidade e valor 
se encontram nos sites http://joseporfirio.pa.gov.br/ e http://www.tcm.
pa.gov.br/ no Mural de licitação.

aSSiNaTUra: 18/05/2021.
dirceu Biancardi
Prefeito Municipal.

Protocolo: 660827
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021-Pe/srP
A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interes-
sados ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para aTENdEr a ME-
rENda EScolar daS EScolaS da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo coN-
forME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia, ViSaNdo aTENdEr 
a NEcESSidadE do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SoUrE/Pa. a 
abertura será no dia 10/06/2021 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e 
seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
comunica-se aos interessados a rETificaÇÃo do edital.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre/Pa
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021-Pe/srP
onde se lê: a abertura será no dia 27/05/2021 as 10:30 horário de Brasília.
Leia-se: a abertura será no dia 07/06/2021 as 08:30 horário de Brasília.
JUSTIFICATIVA: A prorrogação justifica se pela necessidade de readequa-
ção das datas por conta da reordenação dos processos administrativos.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210197
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa Para TraNSPorTES HidroViário dE carGa SEca, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E SE-
crETariaS do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES 
No TErMo dE
reFerÊNcia. assinatura da ata: 17/05/2021. Vigência: 12 (doze) meses 
a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: Midia SEGU-
raNÇa ElETroNica EirEli, iNScriTa No c.N.P.J. nº 27.025.802/0001-
02, vencedora com o valor global estimado de r$ 52.485,00. a ata com os 
preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta 
na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações

LUaN JardeL de MoUra saNtos
PrEGoEiro

Protocolo: 660831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de cHaMada PUBLica

A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Muni-
cipal de Educação, por intermédio da comissão de licitação, torna público 
que às  10:00 horas do dia 16 de junho de 2021, fará realizar licitação 
na modalidade cHaMada PÚBlica 001/2021-PMVN, tipo menor preço por 
item, para aquisição de kit alimentação escolar, oriundo da agricultura fa-
miliar, para os alunos da rede municipal de ensino (creche, pré-escola, 
ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos e atendimen-
to educacional especializado). o edital estará disponível no e-mail: vigia.
pa.gov.com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. Paulo Henrique do N. 
Pinheiro-Presidente da CPL

Protocolo: 660832

.

.

eMPresariaL
.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

coMUNicado
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP 
torna público que, na data de 12 de abril de 2021, realizou o 1º Termo de 
apostilamento ao contrato nº 021/2021SaaEP, conforme a seguir: oBJE-
To: constitui objeto deste Termo de apostilamento, a alteração e transfor-

mação de Empresário para Sociedade lTda, a alteração de sua denomina-
ção empresarial, bem como do endereço da sede social da contratada em 
razão do contrato Social de alteração e Transformação do dia 29 de março 
de 2021, passando os seus dados a serem os seguintes: a) Sociedade: 
SociEdadE liMiTada UNiPESSoal; b) Nome Empresarial: flB comércio 
lTda; c) Endereço: rua longitudinal 4, SN, residencial colina Park, impe-
ratriz – MA, CEP: 65.902-012. Permanecem inalteradas e ratificadas todas 
as demais cláusulas e condições estabelecidas inicialmente no contrato nº 
021/2021SAAEP, que não foram modificados de modo expresso por este 
apostilamento.

errata:
Na publicação do Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.582, Quinta-feira, 
dia 13 de maio de 2021, na página 74, Protocolo: 655022, referente ao 
EXTraTo dE SEGUNdoadiTiVo ao coNTraTo N° 092/2020-SaaEP.
oNde se LÊ: ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º adiTiVo: 03 de novem-
bro de 2020 e término em 30 de abril de 2021.
Leia-se: ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º adiTiVo: 03 de novembro de 
2020 e término em 30 de maio de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente da comissão de licitação

Port. Nº 034/2021-SaaEP
Protocolo: 660614

PrÓ saÚde - associaÇÃo BeNeFicieNte de 
assistÊNcia sociaL e HosPitaLar 

(NoMe FaNtasia: HosPitaL MaterNo iNFaNtiL de BarcareNa 
- HMiB dra. aNNa tUraN), cNPJ nº 24.232.886/0173-02, torna pú-
blico que sob o processo n° 790/2020 (protocolo 2529), recebeu da SE-
crETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E dESENVolViMENTo EcoNÔ-
Mico - SEMadE lo N° 084/2021 para unidade de atendimento hospitalar 
de atendimento em pronto socorro e urgências, localizada no Município de 
Barcarena, Estado do Pará.

Protocolo: 660833

a eMPresa HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

(cNPJ 27.902.165/0001-05) 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Medicilândia - Pa, a licença ambiental Prévia e de instalação nº 01/2021 
(Proc. 01/2021), válida até 17/05/2022, para Estação rádio Base/ErB Site 
id. 4S-PaS145_PaMdc001 situado na rua Jose florêncio, Quadra 38, lote 
01, S/N, cacoal -Medicilandia/Pa, cfP 68145-000.

Protocolo: 660834

tiM s.a.
cNPJ: 02.421.421/0001-11 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de Garrafão do Norte, a licença de operação nº 014/2021 com 
validade 20/05/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E Mi-
crooNdaS - ErB (site PaGrr003_4S-PaS038) Tipologia - 36.01 - Telefo-
nia Móvel celular, localizada na rua lamparina, s/n° - Vila do livramento 
- Garrafão do Norte/Pa.

Protocolo: 660836

reQUeriMeNto de LiceNÇa
J HeNriQUe saNtos siLVa 
cNPJ: 30.958.857/0001-80 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
abaetetuba - SEMMEia, através do processo nº 0235/2021, licença Prévia 
e licença de instalação para Posto de combustível, na rodovia Moura car-
valho KM 07, s/n, bairro colônia Nova, abaetetuba/Pa.

Protocolo: 660837

Maria JosÉ Passos dos saNtos/ZeZÉ da PoPa 
cPF: 250.500103-06 

localizado na Vicinal Sapucaia, S/N, Bairro Zona rural, torna público que 
está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença de 
Operação para a atividade de Beneficiamento de frutas, exceto açaí.

Protocolo: 660838

JosÉ aNtÔNio iMBiriBa dos saNtos 
cPF nº 520.104.142-68, rG nº 4226527 

Torna público que recebeu o Termo de compromisso para ajuste de con-
duta nº 02/2020, além disso, torna-se público a averbação desse Termo de 
compromisso para ajuste de conduta. ambos se referem a área de Plano 
de Manejo florestal Sustentável no “Sítio Nova Vitória”, Gleba Nova olinda, 
localizada na comunidade denominada repartimento, situado no município 
e comarca de Santarém, estado do Pará, com área de 35,4025 ha (Trinta 
e cinco hectares, Quarenta ares e Vinte e cinco centiares).

Protocolo: 660839

PortUeNse FerraGeNs s/a  
cNPJ Nº 04.912.242/0001-02

NIRE 15300010781 - Companhia Aberta 
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de 
abril de 2021,  às 9:00 horas, na sede da companhia situada na Tv. Pa-
dre Eutíquio, nº 1055, em Belém do Pará. Presença: acionistas represen-
tando mais de dois terços do Capital Social, conforme se verifica no Livro 
de Presença de acionistas. Mesa dos Trabalhos: Presidente Huascar José 
calcuchimac de alencar fernandez e Secretário Expedito augusto calcuchi-
mac de alencar fernandez. convocação: Edital de convocação publicado 
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no jornal Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 07,08 e 09 de  abril de 
2021 e no diário do Pará nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2021. delibera-
ções da assembleia Geral ordinária: a) aprovação das contas dos adminis-
tradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020,  publicadas no 
Diário Oficial do Estado do Pará no dia 29.03.2021 e no jornal Diário do 
Pará no dia 29.03.2021; b) neste item, os acionistas reconheceram que 
não há lucros a distribuir tendo em vista o resultado apresentado neste 
período que, de acordo com as demonstrações aprovadas, a cia. auferiu 
um Prejuízo de cento e noventa mil reais, concorrendo para o aumento dos 
Prejuízos acumulados que totalizaram um milhão e cento e seis mil reais; 
c) os acionistas foram admitidos à assembleia mediante apresentação de 
documento de identidade. a ata, na íntegra, foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes na assembleia. arquivamento JUcEPa sob o nº 
20000712431 em 21 de maio de 2021 - Maria de Fátima cavalcante 
Vasconcelos - secretária Geral.

Protocolo: 660840

aUto Posto tracyaNNe Ltda 
cNPJ: 05.632.683/0001-13 

localizada na folha 18 Quadra 06 lote 29 Bairro Nova Marabá- Marabá 
(Pa) torna público que recebeu da SEMaS (Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (lo: 
12682/2021-Processo: 2019/4622) para atividade de Empresa transporta-
dora de substâncias e produtos perigosos (NV: 10).

Protocolo: 660841

aMaZÔNia FLorestaL Ltda 
cNPJ: 04.513.417/0004-51 

Torna público que no dia 21/05/2021 recebeu junto à Secretaria de Estado 
do Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação 
N°12726/2021, Protocolo n° 2020/0000008153 para a atividade de des-
dobro de madeira em tora, localizada na estrada Transjuruti, Km 52, S-N, 
Vila amazonia, aveiro - Pa.

Protocolo: 660842

eaGLe coMÉrcio, iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 
de MiNerais Ltda

LiÇeNca de oPeraÇÃo
eaGLe coMÉrcio, iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 

de MiNerais Ltda 
cNPJ:32.606.058/0001-70 

Torna publico que rEcEBEU junto a Secretaria de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa licença de operação Nº12790/2021, com va-
lidade até19/05/2023, para a atividade de Pesquisa Mineral com lavra 
Experimental de Manganês, localizada na Vila capistrano de abreu, s/n no 
município de Marabá-Pa,através do processo nº 22789/2019.

Protocolo: 660843

eaGLe coMÉrcio, iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 
de MiNerais Ltda

LiÇeNca PrÉVia
eaGLe coMÉrcio, iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 

de MiNerais Ltda 
cNPJ: 32.606.058/0001-70 

Torna publico que rEcEBEU junto a Secretaria de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa licença Prévia Nº1836/2021, com validade até 
19/05/2023, para a atividade de Pesquisa Mineral com lavra Experimental 
de Manganês, localizada na Vila capistrano de abreu, s/n no município de 
Marabá - Pa, através do processo nº 22789/2019.

Protocolo: 660844

edVaLdo V. LiMa coMerciaL eireLi/coMerciaL PLaNtÃo 
cNPJ: 30.157.412/0001-09 

localizado na avenida Sebastião camargo, 280, Bairro continental, torna 
público que está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - li-
cença de operação para a atividade de comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns e Comercio atacadista de bebidas não especifica-
das anteriormente.

Protocolo: 660845

aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil S.a. torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado 
do Pará (SEMaS-Pa), através do processo 2021/10157 a renovação da 
licença de instalação para a obra de implantação de nova bacia “EdB” no 
município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 660846

cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 05/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, no uso de suas 
atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: 
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP nº 05/2021. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEro aliMENTicioS. Empresa 
Vencedora: l M cordEiro coMErcio VarEJiSTa dE MErcadoria EM 
GEral EirEli - ME, cNPJ: 30.725.513/0001-20- Total do Vencedor: r$ 
41.080,16. data da Homologação: 19/05/2021.

João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 05/2021

ata de registro de Preço nº 05/2021. Pregão Eletrônico SrP nº 05/2021. 
assinatura: 19/05/2021. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor; l M cor-
dEiro coMErcio VarEJiSTa dE MErcadoria EM GEral EirEli - ME. 
UNidadES.01 à 33. Valor Global r$ 41.080,16.

João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara Municipal

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 08/2021. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 05/2021. 
contratante: câmara Municipal de igarapé-Miri. contratada: l M cordEi-
ro coMErcio VarEJiSTa dE MErcadoria EM GEral EirEli - ME. Valor 
Global: r$ 41.080,16. Vigência: 19/05/2020 à 31/12/2021.

cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 03/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, no uso de suas 
atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: 
Pregão Eletrônico SrP nº 03/2021. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa. Empresa 
Vencedora: l M cordEiro coMErcio VarEJiSTa dE MErcadoria EM 
GEral EirEli - ME, cNPJ: 30.725.513/0001-20- Total do Vencedor: r$ 
100.176,50. data da Homologação: 19/05/2021.

João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2021

ata de registro de Preço nº 03/2021. Pregão Eletrônico SrP nº 03/2020. 
assinatura: 19/05/2021. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor; l M cor-
dEiro coMErcio VarEJiSTa dE MErcadoria EM GEral EirEli - ME; 
UNidadES. 01 à 53, Valor Global r$ 100.176,50.

João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara Municipal

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 06/2021. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 03/2021. 
contratante: câmara Municipal de igarapé-Miri. contratada: l M cordEi-
ro coMErcio VarEJiSTa dE MErcadoria EM GEral EirEli - ME. Valor 
Global: r$ 100.176,50. Vigência: 19/05/2021 à 31/05/2021.

Protocolo: 660847

Madeireira rio GUaMÁ eireLi 
cNPJ 18.132.793/0001-68 

inscrição Estadual 154.099-252 localizada à rodovia Pa 140, S/N, Bairro: 
Zona rural, cEP 68670-000, município de Bujaru - Pará, torna público 
que protocolou junto à Secretaria Estadual de meio ambiente do Estado 
do Pará, em 20/11/2020 sob N° 34096/2020, pedido de licenciamento de 
Produção de carvão.

Protocolo: 660848

o arMaNdo seQUeira PeNeLa 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Belém - SEMMa, a autorização de Supressão de Vegetal nº 01/2021, com 
validade até 12 de junho de 2021, para suprimir 07 vegetais conforme 
relatório de vistoria nº 2179/2020 na área interna do imóvel localizado a 
Travessa 14 de Março 1216 - Umarizal.

Protocolo: 660849

tFa PLaNtio Ltda - FaZeNda sÃo Pedro 
cNPJ: 09.517.334/0003-73 

Torna público que requereu SEMAS, o CEPROF para ativ. de Reflorestamen-
to (crédito de reposição florestal).

Protocolo: 660850

ca carVoaria cacHaMorra Ltda 
informa que recebeu da SEMaS/Pa a aUMP nº 52116/2021 para explora-
ção dos quantitativos volumétricos apresentados no inventário florestal do 
processo 1264/2016, no município dom Eliseu(Pa).

Protocolo: 660851

aUreLio aUZier & aMaraL Ltda - Me, 03.553.035/0001-46 
Torna público que recebeu da SEMMa Óbidos a lo N.º 011/2021, validade 
até 17/05/2022, para fabricação de gelo comum, na rua Siqueira campos, 
S/N, centro, Óbidos-Pa.

Protocolo: 660852

a G aUZier JUNior - ePP, 83.762.310/0001-70 
Torna público que requereu à SEMMa Óbidos a renovação da lo N.º 
0036/2020, para a atividade de desdobro de madeira em tora e seu bene-
ficiamento/secagem, Processo Nº 233/2021, na Rod. PA 437, S/N, KM 2, 
distrito industrial, Óbidos-Pa.

Protocolo: 660853
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO Nota 2019 2018 
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 04 449.853 103.899 
Contas a Receber 05 1.856.258 1.040.635 
Estoques 06 643.514 838.394 
Impostos a Recuperar 07 965 910 
Adiantamentos 20.116 33.383 
Outros Créditos -     22.143 
Despesas do Exercício Seguinte 2.341 -     
Total do Ativo Circulante 2.973.047 2.039.364 
NÃO CIRCULANTE
Investimentos 08 60.000 60.000 
Imobilizado 09 11.062 8.933 
Total do Ativo Não Circulante 71.062 68.933 
TOTAL DO ATIVO 3.044.109 2.108.297 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2019 2018 
CIRCULANTE
Fornecedores 11 2.743.182 1.666.740 
Empréstimos e Financiamentos         12 -     445.602 
Obrigações Sociais 13 11.347 11.877 
Obrigações Tributárias 14 45.255 15.006 
Provisões 15 18.576 17.542 
Adiantamentos 7.708 70.783 
Total do Passivo Circulante 2.826.068 2.227.550 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17
Capital Social                                     1.465.000 510.000 
Adiantamento Futuro Aumento de Capital -     650.235 
Reserva Legal -     25.349 
Ações em Tesouraria (255.000) -     
Prejuízos Acumulados (991.959) (1.304.837)
Total do Patrimônio Líquido 218.041 (119.253)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.044.109 2.108.297 

“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS
                                (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Reservas 
de Lucros 

 Capital Social 
Subscrito 

 Reserva 
Legal  

 Ações em 
Tesouraria  

 Prejuízos 
Acumulados  AFAC  Patrimônio 

Liquido 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 510.000 14.011 -     (1.520.271) 670.235 (326.025)
Resultado do Exercício -     -     -     226.772 -     226.772 
Reversão Adiantamento Futuro Aumento de Capital -     -     -     -     (20.000) (20.000)
Constituição da Reserva Legal -     11.338 -     (11.338) -     -     
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 510.000 25.349 -     (1.304.837) 650.235 (119.253)
Resultado do Exercício -     -     -     89.353 -     89.353 
Subscrição de Capital de Acionistas 955.000 -     -     -     (650.235) 304.765 
Ações em Tesouraria -     -     (255.000) 198.176 -     (56.824)
Reversão Reserva Legal p/ Absorção Prejuízos -     (25.349) -     25.349 -     -     
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 1.465.000 -     (255.000) (991.959) -     218.041 

“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2019 2018 

Receita Operacional Líquida 18 21.168.728 20.485.976 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (20.290.129) (19.518.917)
Lucro Bruto 878.599 967.059 
Despesas Operacionais
   Gerais e Administrativas (292.236) (265.977)
Despesas Com Pessoal (261.677) (265.666)
   Despesas Tributárias (11.688) (14.696)
   Outras Receitas e Despesas 19 (62.784) 129.805 
   Total das Despesas 
Operacionais (628.385) (416.534)
Resultado Antes das Despesas e
 Receitas Financeiras 250.214 550.525 
   Resultado Financeiro 20 (102.578) (274.263)
Resultado Antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social 147.636 276.262 
   Provisão para o Imposto de Renda e 
Contribuição Social 21 (58.283) (49.490)
Resultado do Exercício 89.353 226.772 
Resultado por Ação: 60,99 444,65 
“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS 
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2019 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS
Resultado do Exercício 89.353 226.772 
Ajustado por:
   Depreciação e Amortização 1.564 862 
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 20.000 -     
   Provisão para Desvalorização dos Estoques 143.240 -     
Variação nos Ativos e Passivos 
Operacionais
Contas a Receber (835.623) 115.508 
Estoques 51.640 (208.818)
Impostos a Recuperar (55) (910)
Outras Contas a Receber 19.802 1.760 
Adiantamentos 13.267 (12.841)
Fornecedores 1.076.442 (45.745)
Obrigações Tributárias 30.249 (18.881)
Obrigações Sociais (530) 1.526 
Adiantamentos (63.075) (140.507)
Provisões Trabalhistas 1.034 2.032 
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 547.308 (79.242)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado -     (6.314)
Baixa de Imobilizado (3.693) -     
Caixa Líquido das Atividades de 
Investimentos (3.693) (6.314)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS
Integralizações de Capital 304.765 -     
Reserva de Capital -     (20.000)
Ações em Tesouraria (56.824) -     
Operações com Empréstimos e Financiamentos (445.602) 114.150 
Caixa Líquido das Atividades de 
Financiamentos (197.661) 94.150 
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 345.954 8.594 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Exercício 103.899 95.305 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do 
Exercício 449.853 103.899 
“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS ENCERRADAS

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 01 – INFORMAÇÕES GERAIS
A Rede Ancora-PA Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. é 

uma companhia por ações, de capital fechado, cujos atos constitutivos datados de 
16/03/2007 estão arquivados na JUCEPA - DF sob nº 15300018625. Está registrada 
no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.707.651/0001-28. 
Encontra-se sediada na cidade de Ananindeua, Rua Cláudio Sanders, 28, Centro, 
CEP 67.030-325.

A Rede Ancora-PA Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças 
S.A. tem como objeto a comercialização no varejo e por atacado de auto peças, 
acessórios em geral, bem como de qualquer componente de veículos automotores, 
pneus e lubriicantes; a importação e exportação de auto peças, acessórios e demais 
componentes de veículos automotores; e, a participação societária em outras 
empresas, inclusive nas de em conta de participação. A Companhia tem unidade na 
cidade de Ananindeua-PA e realiza vendas para o mercado interno e externo.

A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da 
Companhia em 31 de janeiro de 2020.

NOTA 02 – BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis do exercício indo em 31 de dezembro de 2019 foram 

elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 
1.255/09, bem como da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1 Classiicação de Itens Circulantes e Não Circulantes 
No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas, ou com expectativa de 

realização dentro dos próximos 12 meses, são classiicados como itens circulantes, e 
aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são 
classiicados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas 
Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas 

e despesas, são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida 
ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e está 
compensação relete a essência da transação.

3.3 Transações em Moeda Estrangeira 
Os itens nestas demonstrações contábeis são mensurados em moeda funcional 

Reais (R$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a companhia 
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atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta 
mesma moeda.

Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte 
forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não 
monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.4 Instrumentos Financeiros  
A companhia classiica os seguintes instrumentos inanceiros como instrumentos 

inanceiros básicos:
(a) Caixa e equivalentes de caixa;
(b) Instrumentos de dívida; e,
(c) Investimentos em ações ou quotas.
Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos 

a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado. Os 
investimentos em ações ou quotas são avaliados pelo valor justo por meio do resultado.

3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, 

depósitos bancários de livre movimentação e aplicações inanceiras com vencimento 
de curto prazo de cerca de três meses ou menos da data da transação.

3.6 Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 

venda de produtos e mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia.
As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo 

e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável 
(perdas no recebimento de créditos).

3.7 Estoques 
Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. 

O custo é determinado utilizando o método do custo médio. O custo das mercadorias 
para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos impostos recuperáveis 
e não inclui o custo de empréstimos e inanciamentos. O valor recuperável é o preço 
de venda estimado diminuído dos custos para revenda.

3.8 Investimentos
Os investimentos são quotas de capital de cooperativas de crédito e da Rede Ancora 

franqueadora, os quais são mantidos ao valor de custo.
3.9 Imobilizado
Todos os itens do imobilizado são apresentados pelo custo menos depreciação 

acumulada. O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no 
local e estar em condições necessárias para que seja capaz de funcionar da maneira 
pretendida pela administração, e líquido dos impostos recuperáveis.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 
luam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa 
ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 

ao inal de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se 
este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.10 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros  
Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para 

a veriicação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Para ins de avaliação da perda por desvalorização dos ativos imobilizado e 
intangível, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
luxos de caixa identiicáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). 
Os ativos não inanceiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados 
para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das 
demonstrações contábeis.

Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o maior valor entre o valor justo de 
um ativo menos os custos de venda e o valor em uso. 

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 

que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, 
inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustadas a valor 
presente quando o efeito for relevante.

3.12 Empréstimos e Financiamentos 
Os empréstimos e inanciamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 

custo da operação, ou seja, o valor presente a pagar à instituição inanceira e, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre 
os valores captados e o valor dos pagamentos é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, 
utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social
Os tributos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contribuição 

social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resultado.
Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são calculados 

com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço do país em que a 
companhia atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de imposto de renda com relação às 
situações em que a regulamentação iscal aplicável dá margem a interpretações. 
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser 
pagos às autoridades iscais.

3.14 Provisões 
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação na data 

das demonstrações contábeis como resultado de eventos passados; é provável que 
uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado 
de maneira coniável.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar 
a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do 
dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso 

que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.
3.15 Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da 

competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.
3.16 Reconhecimento da Receita de Vendas
A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou 

a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da 
companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.

A Companhia reconhece a receita quando:
(i) Foram transferidos ao comprador os riscos e benefícios mais signiicativos 
inerentes a propriedade dos produtos;
(ii)  O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e,
(iii)  É provável que benefícios econômicos futuros associados a transação luirão 
para a Companhia.
3.17 Dividendos 
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um 

passivo nas demonstrações contábeis ao inal do exercício, com base no Estatuto Social.
3.18 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis 
A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da 

Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam 
os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações 
sobre dados das suas demonstrações contábeis. 

Os resultados inais dessas transações e informações, quando de sua efetiva 
realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de 
estimativas na preparação das demonstrações contábeis, são:

a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa;
b) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis; e;
c) Valor recuperável dos estoques, imobilizados e intangíveis;
NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018
Banco Conta Movimento 449.853 103.899
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 449.853 103.899

NOTA 05 – CONTAS A RECEBER
2019 2018

Contas a Receber de Clientes 1.721.507 1.040.635 
Contas a receber diversos 154.751 -     
(-) Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa (PCLD) (20.000) -     
Total das Contas a Receber 1.856.258 1.040.635 
Aging List Contas a Receber
Vencidos acima de 90 dias 20.000 4.636
Vencidos até 90 dias 5.829 170.509
A vencer até 30 dias 1.268.330 754.578
A vencer de 31 a 90 dias 445.386 105.673
A vencer de 91 a 180 dias 106.713 5.239
A vencer de 181 a 365 dias 30.000 -
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (20.000) -
Total das Contas a Receber 1.856.258 1.040.635
Contas a Receber por Tipo de Moeda
Reais 1.856.258 1.040.635
Total das Contas a Receber 1.856.258 1.040.635

NOTA 06 – ESTOQUES
2019 2018

Mercadorias para Revenda 759.376 811.458
Peças em Garantia Fornecedor 27.378 26.936
Provisão para Desvalorização (143.240) -
Total dos Estoques 643.514 838.394

NOTA 07 – IMPOSTOS A RECUPERAR
2019 2018

ICMS a Recuperar 965 910
Total de Impostos a Recuperar 965 910     

NOTA 08 – INVESTIMENTOS
2019 2018

Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores 
e Exportadores de Autopeças e Franquias S.A. 60.000 60.000     
Total de Investimentos 60.000 60.000     

NOTA 09 – IMOBILIZADO
Máquinas e 

Equipamentos
Móveis e 
Utensílios

Computadores 
e Periféricos Total

Taxas de Depreciação 10,00% 10,00% 20,00%
Em 31 de dezembro 
de 2017
Custo 4.428 3.268 20.604 68.200 
Depreciação Acumulada (946) (3.268) (20.604) (64.718)
Valor contábil líquido 3.482 -     -     3.482 
Adições -     -     6.313 6.313 
Baixas -     -     -     -     
Depreciação (442) -     (420) (862)
Baixa da Depreciação -     -     -     -     
Saldo Final 3.040 -     5.893 8.933 
Em 31 de dezembro 
de 2018
Custo 4.428 3.268 26.917 74.513 
Depreciação Acumulada (1.388) (3.268) (21.024) (65.580)
Valor contábil líquido 3.040 -     5.893 8.933 

 Continuação
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Adições -     -     -     -     
Baixas -     -     (17.357) (17.357)
Transferência (4.428) 4.428 -     -     
Depreciação (406) -     (1.158) (1.564)
Baixa da Depreciação 1.794 78 19.178 21.050 
Saldo Final -     4.506 6.556 11.062 
Em 31 de dezembro 
de 2019
Custo -     7.696 9.560 57.156 
Depreciação Acumulada -     (3.190) (3.004) (46.094)
Valor contábil líquido -     4.506 6.556 11.062 

NOTA 10 - RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS
Anualmente ou quando houver indicação que uma perda foi sofrida, a companhia 

realiza o teste de recuperabilidade do saldo contábil de ativos intangíveis, 
imobilizado e outros ativos não circulantes, para determinar se estes ativos 
sofreram perdas por desvalorização. 

Estes testes são realizados de acordo com a seção 27 do Pronunciamento Técnico 
PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 11 – FORNECEDORES
2019 2018

Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais 2.743.182 1.666.740 
Total das Contas a Pagar a Fornecedores 2.743.182 1.666.740 
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores
Vencidos acima de 90 dias (a) 47.971 -     
Vencidos até 90 dias (a) 17.643 135.977 
A vencer até 30 dias 1.516.094 1.047.614 
A vencer de 31 a 90 dias 1.006.791 416.850 
A vencer de 91 a 180 dias 154.683 1.623 
A vencer de 181 a 365 dias -     33.344 
A vencer acima de 365 dias -     31.332 
Contas a Pagar a Fornecedores 2.743.182 1.666.740 
Contas a Pagar por Tipo de Moeda
Reais 2.743.182 1.666.740 
Contas a Pagar a Fornecedores 2.743.182 1.666.740 

(a) R$ 63.702 dos valores vencidos são valores a pagar a Rede Ancora Franqueadora, 
os quais serão abatidos com verbas de marketing.

NOTA 12 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2019 2018

Itaú Duplicata Descontada - 445.602
Total de Empréstimos e Financiamentos - 445.602
Parcela Circulante - 445.602
Parcela Não Circulante - -
Total - 445.602
Aging List Empréstimos e Financiamentos
2019 -     445.602
Total - 445.602
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda
Reais - 445.602
Total - 445.602

Taxas
Duplicata Descontada Itaú - 1,77% a.m.

Os empréstimos são garantidos por ianças e avais.
NOTA 13 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

2019 2018
Salários a Pagar 5.999 6.121
INSS a recolher 3.892 4.329
FGTS a recolher 1.309 1.427
IRRF a recolher 147 -
Total das Obrigações Sociais 11.347 11.877

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2019 2018

PIS a recolher 572 1.091
COFINS a recolher 2.677 5.115
IRPJ a recolher 26.345 133
CSLL a recolher 11.865 83
ICMS ST a recolher 3.684 8.566
ISS retido a recolher 112 18
Total das Obrigações Tributárias 45.255 15.006

NOTA 15 – PROVISÕES
2019 2018

Provisão para Férias 13.781 13.013
Provisão de INSS s/ Férias 3.693 3.488
Provisão de FGTS s/ Férias 1.102 1.041
Total das Provisões 18.576 17.542

NOTA 16 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia não possui contingências cuja probabilidade de perda tenha sido 

avaliada como de risco “provável” ou “possível” pelos assessores jurídicos externos.
NOTA 17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O Capital Social integralizado pertencente a acionistas domiciliados no País é de 

R$ 1.465.000 formado de 1.465 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco) ações 
ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1.000 (um mil 
Reais) cada uma.

Em 2019 houve aumento do Capital Social por ingresso de novos acionistas, 
passando-o de R$ 510.000 (quinhentos e dez mil reais) para R$ 1.465.000 (um 
milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), mediante emissão de 955 ações 
ordinárias com valor nominal de R$ 1.000 (mil reais) cada uma, perfazendo R$ 
955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais).

b) Distribuição de Dividendos e Reserva Legal
A política de distribuição de dividendos está estabelecida no Estatuto Social, sendo de 

25% no mínimo do lucro líquido, após a constituição da Reserva Legal, salvo deliberação 
em contrário pela totalidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária.

c) Ações em Tesouraria
As ações em tesouraria são referentes as transações de compra de ações dos 

associados que deixaram a Companhia e são revendidas posteriormente.
d) AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
A Companhia possui intenção de integralizar o AFAC existente no exercício de 2020, 

os referidos valores não sofrem quaisquer tipos de correção monetária.
NOTA 18 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2019 2018
Revenda de Mercadorias 21.848.917 21.068.591 
Total Receita Bruta de Vendas 21.848.917 21.068.591 
(-) Devoluções de Vendas (33.497) (29.864)
(-) Impostos sobre Vendas (646.692) (552.751)
 Total de Deduções e Impostos  (680.189) (582.615)
Receita Operacional Líquida 21.168.728 20.485.976 

NOTA 19 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
2019 2018

Boniicações Recebidas 12.012 2.391
Verbas de Marketing Recebidas 35.611 37.021
Verbas Comerciais Recebidas 52.833 38.455
Verbas Rede Card Recebidas - 27.938
Provisão Desvalorização dos Estoques (143.240) -
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa (20.000) -
Outras Receitas - 24.000
Total das Outras Receitas e Despesas (62.784) 129.805

NOTA 20 – RESULTADO FINANCEIRO
2019 2018

Receitas Financeiras
Juros Recebidos 5.030 16.694 
Descontos Recebidos 29 2.668 
Receitas de Aplicações Financeiras 50 60 
Total Receitas Financeiras 5.109 19.422 
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias (26.719) (48.614)
Descontos Concedidos (20.014) (7.555)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (557) (77.636)
Encargos inanceiros – Duplicatas Descontadas (41.081) (57.261)
IOF (13.694) (28.164)
Juros Passivos (5.622) (2.994)
Multa e Juros sobre Empréstimos - (71.461)
Total Despesas Financeiras (107.687) (293.685)
Resultado Financeiro Líquido (102.578) (274.263)

NOTA 21 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2019 2018

Resultado antes dos Imposto de Renda 
e Contribuição Social 147.636 276.262 
Adições do período 163.241 -     
Exclusões do período -     -     
Prejuízo iscal 93.263 82.879 
Resultado ajustado (Lalur) 217.614 193.383 
Provisão para o Imposto de Renda e 
Contribuição Social (58.283) (49.490)

O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurado pelo lucro real trimestral. 
Pelos valores envolvidos, não houve incidência do percentual de 10% de adicional.

NOTA 22 - COBERTURA DE SEGUROS
Os bens da Companhia estão segurados conforme discriminado a seguir:

Modalidade Objeto Valor Cobertura 
R$ Vigência

Seguro 
Compreensivo Estoques 1.125.000 De 10/10/2019 à 

10/10/2020

As premissas de análise de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte 
do escopo de auditoria e, consequentemente não foram auditadas pelos nossos 
auditores independentes.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores e Acionistas da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.

Ananindeua - PA
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, 

EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. (Empresa), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa 
para o exercício indo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
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incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira 
da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PEÇAS S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (CPC PME).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 

apresentadas comparativamente, não foram auditadas por nós ou outros auditores 
independentes.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo 
proissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da empresa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles internos 
que identiicamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 20 de fevereiro de 2020.

CRISTIANO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0

FABIO EDUARDO LORENZON
Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6
MARTINELLI AUDITORES 
CRC (SC) nº 001.132/O-9
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Protocolo: 660835

aLVorada aGroNeGÓcio Ltda 
cNPJ: 34.294.511/0001-85, FaZeNda draceNa 

localizada Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença de ativi-
dade rural - lar sob protocolo no 222/2021.

PaULo roBerto GaNassoLi 
cPF: 150.280.709-20, FaZeNda KoJaK 

localizada Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a licença de ativi-
dade rural nº 010/2021.

Protocolo: 660854

A empresa CT JUCA JOIA LTDA, CNPJ Nº 22.711.921/0001-03 
Situado à rua J, s/n, loteamento carajás. Torna Público que recebeu e 
solicita renovação da lo 071/2019 a SEMMa Tucuruí para atividade de 
clUBES SociaiS, ESPorTiVoS E SiMilarES.

Protocolo: 660855

o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 043/2021 - com registro de Preço
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de material de limpeza para atendimento das necessi-
dades do SESi - dr/Pa, (Saldo da cr 035/2020) conforme Edital e anexo i.
ABERTURA: 14 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 660856

o eMPreeNdiMeNto coNsULtorio odoNtoLoGico 
dra. aMaLia rodriGUes eireLi 

coM o cNPJ 18.038.907/0001-05, TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU 
da SEMMa/caPaNEMa a licENÇa SiMPlificada, SoB o ProTocolo N° 
022/2021 Para aTiVidadE odoNTolÓGica.

Protocolo: 660857

 

o iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio 
de aBaetetUBa-Pa 

cNPJ: 01.510.576/0001-61 
Por meio de seu diretor/Presidente Sr. Ângelo Jose lobato rodrigues, torna 
público o resultado da licitação PrEGÃo PrESENcial Nº 007/2021-iPMa
-PP-SrP, objeto: eventual contratação de empresa especializada na ma-
nutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamen-
tos de refrigeração em: 20/05/2021, aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
007/2021-iPMa, assinada: 20/05/2021, Vigência: 12 (doze) meses, re-
gistrado 1 (hum) itens. coNTraTo: 007/2021.007-iPMa-PP, assinado: 
20/05/2021, Vigência: 20/05/2021, contratada: lEÃo doS SaNToS co-
MErcio E SErViÇoS lTda - ME, cNPJ 15.022.630/0001-34, Valor: r$ 
50.735,61. e a fUrTado SoUZa EMPrEENdiMENToS EirEli - EPP, cNPJ: 
35.829.669/0001-75, valor: r$ 36.604,09 a arP e contrato estão dis-
poníveis na sede do iPMa, av. dom Pedro ii, n. º 915, cEP. 68.440-000, 
centro - abaetetuba /Pa.

Protocolo: 660858

BriLHaNte iNd. e coM. de carVÃo VeGetaL eireLi 
cNPJ: 14.185.761/0001-70 

Município de Goianésia do Pará - Pa, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa, a licença de operação (lo nº 12012/2021) para Produção de carvão 
Vegetal, com VPa = 21.765.

Protocolo: 660859

Pereira e BarBosa Madeiras Ltda 
cNPJ: 41.621.226/0001-97 

Torna público que requereu junto a SEcTEMa/Moju, a licença Prévia (lP), 
licença de instalação (li) e licença de operação (lo) p/ desdobro de 
Madeira em Tora p/ Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 660860

aNtoNio carVaLHo de oLiVeira 
cPF: 050.244.043-00 

Proprietário da FAZENDA PRIMAVERA 
localizado na rod. Br 010, Vicinal faiscão, adentro por 30 km, zona rural, 
Ulianópolis/Pa, recebeu a lar N° 010/2021 com val. até 12/05/2024 da 
SEMMa/Ulianópolis.

Protocolo: 660861
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